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-তজ্রোধিনী পত্রিকা 
। জগ্পরাহজলিতলবক্মাঘীল্জান্যন্ বিত্বলানীক্মাহিবর মবজ্বলভূলল্। লহ লিন্ঘ ক্লালললন্ল ছিব হ্বনল্লল্লিহনযবলীবধলধাস্িনীঘল 

ঝঙ্জন্মাঘি ঘল্মালযলা অজ্বাম্বযঘজ্জরিল্ অজ্রহামলবদূ্ষ দুর্থলমনিললিবি। তন্ত্র অন্বীঘালঘা 

আহ্নিকলন্িজভ স্যঙ্মাননলি। মন্তিন্ সীলিক্বব্য সিয়জ্জাতন্তাঘলত্ লতুনাতললীন। 

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
সম্পাদিত । 

মতি 388৮ 

ত্রয়োদশ কপ্প। 

প্রথম ভাগ। 

দ্ররাটিউ_ ১৮১৩ শক । 

শসা. _ 

কলিকাত৷ 

আদি ব্রাঙ্গলমাজ যন্ত্রে 

্রীকালিদাস চক্রবর্তী ছার! 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

৫৫নং অপর চিৎপুর য়োড। 

সন্বৎ ১৯৪৮ । ফজিগতান্ ৪৯৯২। ১ চৈত্র। 

মূল্য ৪২ চারি টাকা মাত্র। 





সপ ও তাহার শিষ্গণ .' সী 

'নিববর্ষ ব্রাহ্মনমাজ চি পা 
4 

তত্তববোধিনী পত্রিকার ত্রয়োদশ কণ্পের প্রথম ভাগের স্ুচীপত্র /০ 
না 

বৈশাখ ৫৭৩ সংখ্যা | 
ব্রদ্ষসঙ্গীত 

'বর্ষশেষ ব্রাহ্মদমাজ (প্রায়শ্চি হ) 

১] 
পাচ ফুলের সাজি 

হ প্রতিষ্ঠা 
“নীলা দেবীর আদ্য শ্রাঞ্ছে। তাহার দেবরের 
1 প্রার্থনা 
৷ শ্লোক সংগ্রহ 
(নমালোচনা 

ঃ রঃ জ্যৈষ্ঠ ৫৭৪ সংখ্য] | 
'বর্ষশেষ চিন্ত। 

জিচৈতন্ত ও ত্বাহার শিষ্যগণ .'..  **৯৯ 

রা মষাঢ ৫২৫ সংখ্যা। 
্সমাদের আদশ ঈশ্বর ' 
শ্শ্রীচৈতন্ত ও তাহার শিষাগণ ... ..৭ 
পৌরাণিক উপাখ্যান... »ঁ 
ঈশ্বরের 'মস্তিত্ব 

বৈদাস্তিক মত 

প্রার্থন। 
খাসিয়া জাতি 

শ্রাবণ ৫৭৬ সংখ্যা । 
তবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ব্রাক প্রচায়ের 

অন্তরায়) 
ঈশ্বরের উপাসন। 

স্বাধীনতা ও মনু 

ৃ 

৷ প্রচার 
নুতন পুস্তক 

' নদীতে.ঝড় ও নাস্তিকের ঈশ্বর প্রবোধ 
উদ্ধৃত (সমাজ সংস্কারের প্রকৃত পদ্ধতি_ 

হর্বট স্পেন্সরের মন) ** 

ভাদ্র ৫৭৭ সংখ্য।। 
প্রার্থন। 
চুট্কি গল্প 

। জ্ীচৈতন্ত ও তাহার শিষাগণ .. ২ আঁ 
৷ বৈদাস্তিক গ্রমাণতত্ব 
গীতামাহাত্ম্য 

' প্রভাত চিন্ত। 
তাহার পরিচয় 
সংবাদ 

কুষ্ট-নিবাঁস 

আশ্বিন ৫৭৮ সংখ্য। | 

আহবান * 
গ্রাম প্রধান[আচার্য মহাশয়ের উপদেশ 

" (জ্ঞান ও ধর ভন্নতি_স্টি) রঃ 
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ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত। ও মানবায্মার স্বাধীনতা ১৯৩ 
প্রীচৈতন্ত ও তাহার শিষ্যগণ '**. 1... 
আমাদের দায়িত্ব 
লামার্জক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা 

১৪০৭ 

৯১১৩ 

১১৪ 

ৰ 
ৃ 
| 

সাপ | পাশা 

[11919118108 01 [1,0৬9 
ঈশ্বরেব স্থাষ্ট নৈপুণা 
সংপ্রসঙ্গ 
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচন৷ | 

কার্তিক ৫৭৯ সংখ্য। | 
ব্রহ্মসর্পীত 
মং প্রধান আচার্ধা মহাশয়ের রর উপরেশ 

(পৃথিবী) 
 জীশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত৷ ও মানধাগ্মার দীন 
রাজা রামমোহন রায় 

অগ্রন্থায়ণ ৫৮০ খ্যা | 

ব্রহ্মসপ্পীত 
প্রাথন। 

। শ্রামৎ প্রধান আচাগ? রভাশায়ের উপদেশ 
(অন্নধয় কোষ) -** 

প্রীচৈতন্ত ও তাহার শিষাগণ টি 
'আলস্ত 
1170, 0010140100৮ 0ম 
সমালোচন। 

পৌষ ৫৮১ সংখ্যা | 
' বেহাল! ব্রাঙ্মঘমাজ (জ্ঞান, প্রীতি, কন্ম 

পপ পপ সপ আপার পার সস 

ৰ 

ও ধন্মপণথ) 

শ্রামৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের উপদেশ 

(গ্রাণময় কোষ) 

সঙ্গীত 
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎদা 

প্রাপ্তি স্বীকার ৮... * 
গংবার্দ 

স্বরলিপি 

মাঘ ৫৮২ সথখ্যা। 

শ্রীমৎ প্রধান আচাখ্য মহাশয়ের উপদেশ 
(মনোময় কোষ) 

শান্তিনিকেতনে মঠ প্রতিষ্ঠ। 
উদ্বোধন 
1319 810110101 017 0য় - 

অগদ্ধ শোধন 

ফাল্তুন ৫৮৩ সংখ্য। | 
্রীমৎ প্রধান আচাগা মহাশয়ের উপদেশ 

(বিজ্ঞানমম “কাষ) রর 
দ্বিষটতম সাম্বসরিক ব্রাঙ্গদমাজ 

ঈশবকে প্রার্থনা কর - লাভ করিবে 
বান্ধের আরাধ্য দেবতা '. 

ত্রদ্ধপঙ্গীত 
আশীন্বাদ 
শব বন্ধ মাধন 

প্রাপ্ত স্বীকার 

চৈত্র ৫৮৪ সংখ্যা । 
ভ্রীমৎ প্রধান আচার্ময মহাশয়ের উপদেশ 

(আধ্য জাতি) 
স্বরলিপি 
বলুহাটা ব্রাহ্মদমাজ (মন সাধনে সায় 

বিবেক ও বৈরাগা -* 
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৫, 
০০ 

০৬ 

৬2 

ৎ্ ১৭ 

১৩ 

২১৭ 

ন্খ১টে 
৮ 

সর 

৭১ 

৩ 

২০৪ 

বোয়ালিয়া হ্রাঙ্মমমাজ _ত্রাঙ্গধম্মের বিস্তার ২১৮ 

ব্রহ্দোপাসন। প্রচারই ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য ১০২ 
হরিসেনামণ্ডলী কর্তৃক শ্রীমৎ প্রধান আচাধ্যের 

প্রতি প্রদত্ত বহনে পত্রের গ্রতুত্তর ২৩৮ 
প্রশ্নেতর ২৩৪) 



/০ অকারাদি ব বর্ণভ্রমে ত্রয়োদশ কষ্পের প্রথম ভাঁগের সুচপত্র 

সংখ্যা খা] সংখ্যা. পৃষ্ঠ 
অশুদ্ধ শোধন ৫৮২ ** ২০০ ' ব্রহ্গলঙ্গীত ৫৮৪ পা ১৪১ 

আমাদের আদর্শ ঈশ্বর ৫৭৫ চি 6১ ূ কঙ্গসঙ্গীত ৫৮৩ ০০৯ ২১৬ 

আমাদের দায়ি ৫৭৮ ০ ১১২ ূ ভবানীপুব ব্রাহ্মসমাজ ৫৭৬ ০০ ৬১ 

আলস্ত ৫৮০ রি ১৫৫ | রাজ! রামমোহন রায় ৫৭৯ ্ ১২৮ 

আশীর্বাদ ৫৮৩ "২১৭ ূ শব্দত্রদ্ম সাধন ৪5852 

আহ্বান ৪৭৮  *** ১০১ ; শান্তিনিকেতনে মঠপ্রতিষ্ঠী ৫৮২ "১৮২ 

ঈশ্বরের অন্তিত ৫৭৫ টে ৫১ র শ্রচৈতন্ত ও ত্বাহার শিষাগণ ৫৭৩ টিটি রণ 

ঈশ্বরের উপাদন' ৫৭৬. ০. ৬৮ | ভ্র॥চৈতন্য ও তাহার শিষ্গণ ৫৭৪ **** ২৪ 
ঈশ্বরের ত্রকালজ্জত। ও মানবা- ূ ঞ্ীচৈতন্ত ও তাহার শিধাগণ ৫৭৫ ১৮ ৪৫ 

আর স্বাধানত। ৫৭৮ ৪ ১৩ | গ্চৈতন্ত ও তাহার শিষাগণ ৫৭৭ 5 ৮১ 

ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত। ও মানবা- চৈতন্য ও তাহার শিষাগণ ৫৭৮ *** ১০৭ 

আমার স্বাধীনতা ৫৭৯ রঃ ১২৩ শট১তন্য ও তাহার শিষ্গণ ৫৮০ "** ১৪৬ 

ঈশ্বরের স্থষি নৈপৃণ্য এ 3 ূ আমৎ্ প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 

উদ্বোধন ৮৮২ ১৮ ১৯৭1 উপদেশ ৫৭৮  *** ১০১ 
উদ্ধৃত ৫৭১  .. ৭৯ | শামৎ গ্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 

কুষ্ট-নবাস ৫৭৭ ঘডে ৯৭ ূ রি উপদেশ ৫৭৯ ০০৯ ১২১ 

থাসয়া জাত ৫৭৫ . **. ৫৮ : ই/মত্ প্রধান আচাধা মহাশয়ের 

গীতামাহাত্মা ৫৭৭  ... ৯০ _ উপদেশ ৫৮০ ০১১৪৫ 

গুহ প্রাতষ্ঠ। ৫৭৩ *** ১৭ মত প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 

চুট্যক গল্প ৫৭৭ র্ ৮১ উপদেশ ৫৮১ রর ১৬৬ 

তাহার পারচয় ৫৭৭  *. ১৪ আশ্রম প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 

দ্বষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম পিকের ৫৮২. -* ১৮১ 
সমাজ ৫৮৩ 2 ২০৩ আমৎ প্রধান আচায্য মহাশয়ের 

নদীতে ঝড় ও নান্তিকের ঈশ্বর ২ উঠত "বি, নি 
প্রবোধ র্রররাডা ৭৮ | শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের 

নববর্ধ ব্রাহ্মসমাজ ৫৭৩ হত ১১ ৬পদেশ ৫৮৪ টি ২২১ 

নুতন পুস্তক ৫৭৭ ৪ হাঃ প্লে সংগ্রহ ৫৭৩ রে ১৪ 

পাচ ফুলের সাজি ৫৭৩ ০০০ ১৫ সঙ্গীত ৫৮১ রী ১৭৩ 

পাচ ফুলের সাজ ৫৭৪ ৮০০ ৩৬ |! 4 ৫1৮ হি ১১৮ 

পৌরা।ণক উপাখ্যান ৫৭৫. ... ৪৯ ' সমালোচন! ৫৭৩. -* ১৯ 
প্রচার স্ব ১০০ ' সমালোচন! ৪৮৮. 8৪: ন্ 

প্রভাত চিগ্তা ৫৭৪ রাঃ ৩৫ সংবাদ ৫৭8 ৮৭ * ৩৯ 

প্রভাত [চস্ত। ৫৭৭ ৯২ সংবাদ ৫৭৭ ০. ৯৫ 

প্রশ্নোতঙ ৫৮৪ রঃ ২৩৯ বাদ ৫৮১ ০০ ১৭১ 

প্রার্থন। ৫৭৫  .. ৫৭ সামাজিক রোগের কবিরাজ 

প্রার্থন। ৫৭৭ .. ৮১ চাকৎস। ৫৭৮ ১.৮ ১১৪ 

প্রাথনা ৫৮০ ... ১৪১ সামাজিক রোগের কবিরাজি 

প্রাপ্ত স্বীকার ও সমালোচনা ৫৭৮ ১১৯ 6কিৎস। ৫৮১  ** ১৭৮ 

প্রাপ্ত স্বীকার ৫৮১ ১" ১৭৯ স্থথ ৫৭৩ তত ১২ 

প্রাপ্ত স্বীকার ৫৯৩  ... ২২০ সুশীল! দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ 
বলুহাটা ত্রাঙ্মসমাজ ৫৮৪ রা ১২৪ তাহার দেবরের প্রার্থনা ৫৭৩ ৮০৯ ১৮ 

বর্ধশেষ ব্রাচ্মলমাজ ৫৭৩  ... ১. স্ত্রীম্বাধীনত। ও মন্থ 008৭৬ ৭২ 
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5 পে পচ ও পিপি সস ৪একসবাছিটং&& ূ 
টি 
] 

শল্য 1 ৯ 

ত্রয়োদশ ক্প 
প্রথম ভাগ 

টি বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। 

'তজ্মরোধিনী পার কা 
জন্সবাঘকানিললবগ্াহা'জাণ্ৰল্ ঙ্ঘ্রলানীক্ষািত বত্লনন্তঙ্গান। লবন লিল্য কআালললন্ণ জিত ব্বলন্লপ্রিবমেযলজলমাতিনীযল্ 

“গা যা) 

| 

ক্যাসি আগ্মলিমন্ন অচ্লাম্মঘলজসনিল লল্ঞঙ্জিলকদর দুহালদলিললিলি। হজ লন্ীর্বীমাঘলমা 

ঘ।ৰলিন্ধলন্ি দত ঘ্বলম্মললি। লাল্ঞাল্ দীলিক্ধাত্ম িগজ্জাত্ঘললাঘলভ্্ব নহুনান্বললব | 

ব্রহ্মনঙ্গত। বর্ষশেৰ ত্রাহ্মদমাজ | 

রাগিণী জয়জয়স্তী__চৌতাল। বর্ধশেষ উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী 

জীবন সঁপিনু আজ, অদ্ধাস্পদ শ্রীবুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 

তোমারি করিতে কায; পঠিত হুয়। 
তোমারি আশীষ পেয়ে প্রায়শ্চিত্ত । 

প্রেমেরি মহিম। গেয়ে আজ বৎসরের শেষ দিবস। আজ 

ঘুচাব বিরহ সাজ; পুরাতন বৎসর অতীতের শ্মশান-ক্ষেত্রে 
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার ূ উপস্থিত হইবে ; নূতন বৎসরের জন্মদান 

করিয়। আজ পুরাতন বৎসর আপনার স্থখ 
ছুঃখের সহিত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে , তাই 
আজ আমর! পুরাতন বৎসরের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাশ্রজ্নয়নে 
এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমর! 
এখানে নূতন বৎসরের জন্য আনন্দ প্রকাশ 

করিতে আসি নাই কিন্তু পুরাতন বৎসরের 
স্বত্যুর জন্য রোদন করিতে 'আলিয়াছি। 
মনুষ্যের জীবন সখ ও দুঃখে গঠিত; হর্ষ ও 

শোকের বিচিত্র উপাদানে বিরচিত; সম্পদ 

ও বিপদে লালিত পালিত। কিন্তু আজ 

এই পুরাতন বৎসরের সমাধিমন্দিরে দাড়া- 
ইয়া সখ, হর্ষ, সম্পদ সকলই ভুলিয়া 
গিয়াছি; কেবল ছুঃখ শোক হৃদয়ে অবি- 

পাপতাপ ঝরে যায়, 

ভাই ভাই বলে ডেকে লব তারে 

আকুল মরম মাঝ । 

ভ্রমিয় অরণ্য সারা 

আমিবে যে পথ হারা, 

তোমারি অম্বত নামে 

জুড়াব তাহারি প্রাণে ; 
বহিবে মিলন ধারা । 

গছিবে তখন বিশ্বচরাচরে 

প্রেমেতে আপন হার! ; 

অনীম সেপ্রেম ধরিয়। জীবনে 

ভাঙ্গিব মোহেরি কারা । 
মা পপ, পর পরপর 

রর 
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ক্ষেত্রের প্রান্তরে ীড়াইয়া, শ্মশানের 
ভীষণতম সর্ববসংহারক চিতাগ্রি দেখিষ! 

কে আর হাস্তরসে মগ্ন থাকিতে পারে ? 

কাহার হৃদয় ন|! বিবেক ও বৈরাগ্যে পরি- 

পুর্ণ হইয়া আসে? কাহার অন্তরে ন৷ 
পরকালের ভীষণ রহস্তময় ভাব সবেগে 

আঘাত করিতে থাকে? একবার এই 
সম্বৎসরের সন্ধ্যাকালে দাড়াইয়। দেখ যে, 
আমাদিগের চারিপার্্ে মৃত্যুর পাশ কত 

প্রকারে জড়াইয়া আসিতেছে ! 

বৎসরের প্রারস্তে কোথায় ভাবিয়াছিলাম 

যে সংসার মরুভূমিতে জীবন প্রদান করিয়। 
উর্বর করিব ; প্রেমবারি প্রদান করিয়। 

সরস করিব; শান্তিবীজ রোপণ করিয়! 

শম্যশ্যামল করিব- কিন্ত পারিলাম কৈ? 
একটী একটী করিয়া ৩৬৫ দিনই চলিয়! 

গেল কিন্তু আমার সে ইচ্ছ! কার্ষো পরি- 
ণত করিতে পারিলাম কৈ? আজ দেখি 

জীবনের পরিবর্তে শ্মশানের চিতাভন্ম 

আনিয়াছি ; প্রেমাশ্রর পরিবর্তে শো- 

কাশ্র আনিয়াছি। জীবন ও প্রেম কো- 

থায় ফেলিয়৷ দিয়াছি, তাহার কি কিছু 

ঠিক আছে? কি লহয়। সংসার মরু- 
ভূমিকে শস্যশ্যামল করিব? স্বয়ং জর! 

সবতূু ব্যধি দ্বারা অভিস্ৃত হুইয়া পরকে 
ভাল করিতে পারিব কি প্রকারে । সম্বৎ- 

সরের প্রারস্তে যিনি আমাদিগের নিকট 

প্রেম ও জীবন জগতে বণ্টন করিয়া দি- 

বার নিমিত্ত গচ্ছিত রূপে রাখিয়াছিলেন, 

আঁজ সম্বংসরের শেষে সেই প্রেমদাতা 

পিতার নিকটে যাইয়া বলিতে হইবে যে 

“পিতা, তুমি যে আমাদিগকে অম্বত 

দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে ম্বত্যু আনি- 
মাছি; তুমি যে জ্যোতি দিয়াছিলে, 

একটা 

স্বদীর্ঘ বসর কি বৃথায়ই কাটাইলাম ! | 

তুমি যে পুণ্য দিয়াছিলে তাহার পরিবর্তে 
পাঁপ আনিয়াছি।” ধিকৃ আমাদিগকে । 

হায়, আমরা সমুদয় হারাইলাম, তবুও 
আমাদিগের চেতনা হইল না? আমা- 
দ্িগকে দারুণ পাপযন্ত্রণা ভোগ করিতে 

হইতেছে, তথাপি আমরা কি তাহার 
প্রতীকারের চেষ্টা করিবনা? ওঁষধ 
প্রস্তত থাকিলেও তাহ গ্রহণ করিব না ? 

আমাদিগের যিনি পিতা, আমাদিগের 

যিনি মাতা, যিনি সখা, যিনি তপ্ত হৃদয়ের 

শান্তিবার--তিনি যেমন শত শত শারী- 

রিক ব্যাধির জন্য ওষধ প্রস্তুত করিয়। 

রাখিয়াছেন, সেইন্ূপ এই গুরুতর মান- 
সিক পাপব্যাধির জন্যও ওষধ রাখিয়া- 

ছেন। যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়৷ চন্দ্র- 

তারককে নিয়মিত করিতেছেন, চক্দ্রতাঁরক 

ধাহাঁর শরীর, চক্দ্রতারক যাঁহাকে জানে 

না; যিনি সুধ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া সু- 
য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য ধাহার 

শরার, সুত্র্য যাহাকে জানে না; আর 
যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাতে 

নিয়তই ধন্মবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আত্মা 

ধাহার হিরগ্ময় কোষ, আত্ম! খাঁহাকে 

জানে, তিনি যদ বিশ্বচরাচরকে নিয়মিত 

করিতে পারিলেন ; তিনি যদি একটা 

কীট পর্য্যস্ত আহার প্রাপ্ত হইল কিনা 
দেখিতে পারিলেন, তবে তিনি কি মনু- 

য্যের আত্মার মন্মচ্ছেদী দাহযন্ত্রণ জানিতে 

পারিবেন না? এবং জানিয়া কি তাহার 

প্রতীকারক ওমধের ব্যবস্থা না করিয়া 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? ইহ কল্পনাতে 
ও স্থান পাইবার যোগ্য নহে । এই দারুণ 
মন্মদাহের ওষধ অনুতাপ-_অনুতাপ-_ 

যথার্থ হৃদয়ের অনুতাপ । এই অন্ুতাপই 
ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন । আমর৷ 
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্ সপ 

ঘ্দি আমাদিগের পিতামাতাকে অন্তরের 
রহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে তাহা- 
£ র আদেশের বিপক্ষে কম্ম করিতে 

রী মাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না? 
পি ইরপ যে করুণাময়ের করুণায় আমরা 
উ্টাতের অনুপম সৌন্দধ্য দেখিয়া এত 
প্লরীন্দ উপলব্ধি করিতেছি; ধাহার প্রসাদে 
পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইলাম, তাহার আ- 

. [শের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, ঝি তার 

মিন্দর নিয়মের মধ্যে বিত্ব আনয়ন করি, 
হবে আমাদিগের হৃদয়ে আরও কত ন। 

রুতর আঘাত লাগিবে । তাহ! যদি ন| 

লাগিবে_-তবে আমরা কৃতস্ম সম্তান__ 

আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য নহি; 

আমাদিগের নিস্তার নাই__কৃতদ্বে নাস্তি 

নিষ্কৃতি। 

যিনি আমাদিগের দয়াময় পিতা) যিনি 

আমাদিগের করুণাময়ী জননী, তার কাছে 
যদ্দি পাপতাপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়' 
আমর] উপস্থিত হই এবং যদি ব্যাকুল- 

প্রাণে ডাকিয়া বলি যে “জননি, আমাকে 

মার্জনা কর ;, আমি শতবার তোমার আ- 

দেশের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া পাপ 

করিয়াছি কিন্তু আর করিব না তুমি 

আমাকে ভক্রোড়ে লও ; তুমি আমার হৃদয়ে 

শান্তি প্রদান কর ;* যদি সেই অখিল 

মাতার'নিকট এইরূপ কাতরভাবে একটা 
বারও প্রার্থনা করি, তখন প্রত্যক্ষ দেখিব 

ফেতিনি আমাকে সহজ মলিনতায় আবৃত 

থাকিলেও ক্রোড়ে না লইয়া থাকিতে 

পারিবেন না। এই কঠোর সংসার অরণ্যে 

যদি তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার 

লালন পালনের জন্য, আমাকে রক্ষা করি- 

বার জন্য তাহার প্রতিনিধ পিতামাতার 

হৃদয়ে এত ম্বেহ, এত মমতা, এত ভাল- 

বাস প্রেরণ করিলেন, তবে তিনি পিতার 

বর্ষশেষ ব্রাহ্মমমাজ 
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পিতা, মাতার মাতা হইয়াও কি আমাকে ৬ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন? তীহাকে 

ডাকিলে, তাহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি 

কিনা আপিয়া থাকিতে পারেন ? সাধক 

যদি বাস্তবিক ব্রন্মপিপাসায় আকুল হয়েন, 

ভক্তবতমল ভগবান স্বয়ং আপনাকে দিয়াও 

তাহার তৃষ্ণ। নিবারণ করেন। 

পাপী ব্যক্তির পক্ষে অনুতাপই সেই 
নিফলঙ্ক ব্রহ্মকে পাইবাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ 

মোপান। মনুতাণ ব্যতীত পাপের আর 

কি মহৌধধ হইতে পারে? ভারতের 
পুরাতন বুদর্শী খধিগণ ইহা বুঝিয়াছি- 
লেন। তাহার! জানিতেন যে পাপের পর 

অনুতাপ যেমন পবিত্রতার পথ খুলিয়। 

দিতে সক্ষম, এমন আর কিছুই নহে-_ 
শরীর শোষক যাগযজ্ঞও নহে কিম্বা কোন 

পুণ্যবান্ মধ্যবর্তী ব্যক্তিবিশেষও নহে । 
তাই তাহার! মুক্তকঞ্ে ঘোষণ! করিতেছেন, 

“কৃত্ব। পাপং হি সন্তপ্য ত্মাৎ পাপা প্রমুচ্যতে | 

নৈতত কুরধ্যাং পুনরিতি নিবৃত্যা পূয়তে নরঃ ॥” মনু। 

পাপ করিয়। তন্নিমিন্ত সন্ভাঁপ করিলে 

সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়, এমত 
কম্ম আর করিব ন৷ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 

তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। 
“মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া 
বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় 

পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত 

করিয়া দ্রিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ 

উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা! উপস্থিত 

হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হই- 
লেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত 

হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষত- 

বিক্ষত করে । ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড । 
মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দগুভোগ করিয়। 
অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত 
হইয়! পুণ্যপথে গমন.করিতে উৎসুক হয়। 
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অবস্থা জনিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ 

চৈতন্য উদয় করিয়া]! দ্রিবার নিমিত্ত দণ্ড 

দান করেন; দগ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হই- 
লেই অনুশোচন! উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত 

হইলেই দগুদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ।” 
ইহ। দেখিয়ীও কি ঈশ্বর তাহার পুর্ববাপ- 

পরাধ ক্ষমা করিবেন না? মনুষ্য যদি আর 

পাপাচরণ না করিয়। সাধুপথ অবলম্বন 

করে, তাহা হইলেও কি তাহার আত্মাতে 

পুনরায় পবিত্রতা ও শান্তি বধিত হুইবে 

না? অবশ্টই হইবে । আমরা আমাদের 

প্রতিজনের জীবনে ইহ! প্রত্যক্ষ করি- 

তেছি। যদি দশ বৎসরের সময় একটা 

মিথ্য। কথ। বলি এবং তজ্জন্য অনুশোচন। 

পূর্বক ভবিষ্যতে আর কোন রূপ পাপা- 
চরণ না করি, তবে যে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ 

সখার সখা, যে ঈশ্বরকে ভক্তমাব্রেই 
শরণাগতবৎমল বলিয়া জানে, তিনি কি 

সেই একটী পাপের জন্য শান্তিবারি আর 

একেবারে প্রধান করিবেন না? হৃদয় কি 

এই কথার কখনও সায় দিতে পারে যে, 

যিনি অনন্ত প্রেমের আধার, মেই অম্বত 

মত্যুপাশের একটা রজ্জুতে পদার্পণ করি- 
যাছি বলিয়। তিনি আর আমার হুর্দশা 

দেখিবেন না? স্বত্যুপাশ হইতে মুক্ত 
করিয়া অস্বৃত দুয়ারে লইয়া! যাইবেন ন। ? 

হে দেব, হে পিতা, আমরা “শতবার 

পড়ি ভুলে” তুমি“শতবার লও তুলে+”। তাই 
যদ্দি না হইবে তবে তোমাকে পিতা বলি 
কেন ? তবে তোমাকে করুণাময়ী জনশী 

বলিয়া ভাকি কেন? তবে তোমাকে 

প্রাণের প্রাণ, মখার সখা বুঝিয়া কি 

প্রয়োজন ? | 

পূর্বেবেই বলিয়ছি যে এই অনুতাপ 

শপ শা ৮ ০ পপ শপ | পা পপর 
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করিয়াছি বলিয়া, তার বিশ্বব্রহ্গাণ্ড পরি- 
চালক নিয়মের বিদ্ব করিয়াছি বলিয়! যে 

তীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা -তার নিকটে 

আত্মনিবেদনে করিয়া মার্ডন। ভিক্ষা-_ 

ইহাঁকেই পাপের শ্রেষ্ঠতম ওষধ বলিয়। 
ভারতের পুণ্যশ্লোক খধিগণ উত্তমরূপে 

বুঝিয়াছিলেন ; তীহাদেরই হদয় হইতে 
জলদগন্ভীরস্বরে ধ্বনি উঠিল 

'প্রায়শ্চিন্তানাশেষাণি তপঃকম্মাত্মকানি বৈ। 

যানি তেষাং অশেষাণাং ব্রন্ধানুস্মরণং পরম ॥৮ 

বিষু্পুবাঁণ। 

ইহার ভাব এই যে প্রায়শ্চিত্তবিধি 
অনেক প্রকারই আছে কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মা- 

নুন্মরণই সর্বোৎকৃষ্ট | ধন্য সেই খাষি, 
যিনি অনুতাপের যথার্থ মন্ম হুদয়ঙ্গম করি- 

য়াছিলেন এবং ধাহার মুখারবিন্দ হইতে 
এরূপ ম্থমধুর বাক্য নিঃস্ত হইয়াছে। 

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি 
আমাদের শাস্ত্রে অনুতাপই পাপের প্রধান 

_ওঁষধ বলিয়া! পরিগণিত হইল, তবে আবার 

| অন্যান্য প্রায়শ্চন্তবিধি আসিল কি প্র- 
কারে ইহার উত্তরে এই মনে হয় যে, 

স্বরূপকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেও দৈবাৎ । যতদিন ভারতবর্ষে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইত, 

যতদিন এখানে ব্রন্ধরুপার মহিম। কীন্ভিত 

হইত, যতদিন এখানে ব্রহ্গজ্ঞান আলো- 
চিত হইত, এবং যতদিন এখানে উপনি- 

ঘদের প্রখর সুর্যালোক আর্ধাসম্তানের 
| মোহান্ধকার বিদুরিত করিতে সমর্থ হইত, 
ততদিন অনুতাঁপই পাপের মহৌষধ বলিয়! 
পরিচিত ছিল; ততদিন পাপের প্রতী- 

কারে কেবলমাত্র অনুতাঁপেরই একাধি- 

পত্য ছিল। কিন্তু যখন ক্রমে দেব, 
উপদেব মেই দেবাধিদেব ব্রন্ষের স্থান 
অধিকীর করিল; যখন পৌত্তলিকতার 
ঘো'র অন্ধকার উপনিষদের সূর্যযালোককে 
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আবৃত করিল, তখনই ত্রহ্জ্ঞান ও ত্রহ্ষ- | ছিল, যতদিন ত্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর ছিল, 
কৃপায় নির্ভর কোথায় অন্তর্হিত হইয়! 
গেল! তৎপরিবর্তে যাগযজ্ঞ, শরীরশো- 
ষণ প্রভৃতি নান! প্রকার বাহাড়ম্বরই 
পাপক্ষয়ের মহৌষধ বলিয়া! তদানীন্তন 
শাস্ত্রের সংবাদ পত্রে ভূয়োভূয়ঃ বিজ্ঞাপিত 

হইতে লাগিল । 

অজ্জঞাঁত-ইতিহাস 

আমি ইহ! আনুমানিক কথা বলিতেছি 

না। খৃষ্ঠীয় ধর্মের ইতিহাস পর্যযালোচন। 
করিলেই ইহা'র যাথার্থয অবগত হওয়। 
যাইবে। খুষ্তীয় ধর্মপুস্তকের একটী গানে 
কোন ব্রক্ষবাদা বলিতেছেন যে “ছে 

প্রভূ, তুমি বলি প্রার্থনা কর না, নইলে 
আমি দিতাম ; তুমি দপ্ধমাংসের আহুতি 

ইচ্ছা কর না। অনুতপ্ত হৃদয়ই ঈশ্বরের 

তপ্ত হৃদয়কে কখনই ঘ্বণা করিবে না” 

অনুতপ্ত-হৃদয় ব্রহ্মবাদী কি স্ুন্দররূপেই 
অন্ুতাপের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ' 

আবার ব্রহ্গবাদী ঈশাও বলিলেন ঘে 
“অনুতাপ কর,” (৯ 01৮৮ 1%- 17) তিনি 

বুঝিয়াছিলেন যে আত্মগ্লানিই নরক 
এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ; তাই পাপী 
মনুষ্যকে অনুতাপ করিতে অনুশাসন 

করিলেন; কারণ তাহা! হইলেই অন্ু- 
তাপের অম্বতবারিতে আত্মপ্লানি ধৌত 

ভাঁরতনর্ধ বলিয়। । 

ততদিন অনুতাপ-_যথার্থ হৃদয়ের অনু- 
তাপই আদৃত হইত ! কিন্তু যখনই কোন 
রূপ উপধন্ন কোন উপায়ে মনুষ্যদিগের 

হৃদয়ে মালিন্য স্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, 

তখনই হয় দপ্ধাহুতি কিম্বা মনুষ্য- 
পুজা অথবা অর্থের বিনিময়ে প্রদ ধর্- 
যাঁজকদিগের দুএকট! বচনমাত্র পাপক্ষয়ের 

কারণ ও মন্তির সোপান বলিয়। গৃহীত 

হইয়াছে। 

এখন দেখিলাম যে, যেখানেই ত্রহ্ষ- 
নাম, দেইখানেই অনুতাপের মহিমাগান। 

. এক দিকে যেমন প্রভাত সূর্মোর উত্থান- 

স্থান প্রাচযভূমি পাপক্ষয়ে শক্তি কীর্তন 

করিয়াছে, অপরদিকে সেইব্ূপ অস্তমিত 
রবির পতনস্থান পাশ্চাত।ভূমিও অনুতাপ- 

নিকটে বলি-স্বরূপ; হে ঈশ্বর তুমি অনু- 

হইয়া! আত্মপ্রসাদের পবিত্র বিমল বায়ু: 

প্রবাহিত হইবে । তাহার শিষ্গণও এই 
অন্ুুতাপের মাহাত্ব্য প্রচার করিয়াছিলেন 
(8 4৮ 111. 19.) যতদিন ব্রহ্ধজ্ঞানের চর্চা 

হর  _ সস পপ 
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ূ 

টি ্ৈ ০. সপ পপ পাপ পপ পপ 

কেই পাপ হইতে মুক্তির কারণ বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছে । 

অনুতাপই পাপের শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিভ। 
কোন ধর্শান্ত্র বদি যাঁগঘভ্ধ ব। শরীর- 
শোসণকে পাপের প্রায়শ্চিন্ত বূলিযা 

থাকেন, তীহছা আমরা গ্রাহা করিল * 
ন।গযজ্ঞক তো বহির্বস্ত লইযাই হয; 
কিন্তু যেখানে মামাদের হৃদয় কীাদি- 

তেছে সেখানে বহির্বস্ত তো দুরের 

কথা-স্বীয় শরীরের প্রতিও কিছুমাত্র 
লক্ষ্য থাকে না। তবেই দেখিতেছি 

যে বাগনজ্ঞ আমাদের প্রায়শ্চি হয় 

না; কেনল মন্দ কমন্সে লিপ্ত না থা- 

কিঘ। খেলায় মন দেওয়া হয় 

শরীরশোষণও পাপেব প্রায়শ্চি 

গশ'এ। 

শহে। 

ধাহার৷ উপবাসাদির প্রতি অধিক আদর 

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা এইভাবে 

করিয়াছেন যে ঈশ্বরেন আদেশ লঙ্ঘন 

করা অপেক্ষ। মৃত্যুও" ভাল ) অতএব যদি 
পালে পলে শরীরের বিনাশ সাধন করিষা« 



পাপ প্রবৃত্তি সকলের ধ্বংশ হয়-__-তাহাও 

ভাঁল। তবে কি সেই প্রাচীন শাস্ত্রকার- 
গণ বুঝিতেন না যে শরীরনাশের সঙ্গে 

যেমন অসত্প্ররত্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ 
সকার্ধ্য করিতেও অক্ষমতা জন্মে? ইহা! 
বুঝিয়াই তাহার! বলিতেছেন 

“বশে কৃত্বেক্ত্িয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা | 

সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিন্বন্ যোগতস্তন্থম্ ॥, 

যাহাতে শলীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় 

দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত 
করিয়। পর্ববার্থ সাধন করিবেক | বিষয়- 

সুখ উপভোগ করিলেই অন্যায় কন্ম হয় 
না| চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার! 
ছ্তানোপার্জন ও হস্তপদ প্রভৃতি কঙ্মেক্দিয় 

দ্বারা কন্মানুষ্ঠান করিয়া লোকলোকান্তর- 
গামী আত্বম। জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইতে 

থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর ছুইপ্রকার 

ইন্ড্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিময়স্রথ 

আম্বাদন করিয়াঁও তৃপ্তিলাভ করিতে অন্ু- 

মতি দিয়! রাখিয়াছেন। কিন্তু যে বক্তি 

ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়। 

কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফলম্মরূপ বিষয়- 

সখের উপভোগেই নিরৃত হইয়া! থাকে, 

সেই ব্যক্তিই অপগতি প্রাপ্ত হয়।” 

আবার ফাহার। বলেন যে পাপী মনুষ্য 

ও ঈশ্বরের মধ্যে এক পুণ্যবাঁন্ ব্যক্তিকে 
মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার করিলে পাপীর 

পাঁপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে জি- 
জ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, আমি যদি 

পাপ করি, অপরে তাহার শাস্তি গ্রহণ 

করিবে কেন? ইহাই কি ন্যায় বিচার? 
তাই যদি হইত, তবে শতসহজ্র ব্যক্তিকে 
মধ্যবর্তী মানিলেও পাপ করিলে আমরাই 
স্বয়ং তাহার জন্য আত্মগ্লানি ভোগ করি 

কেন? পুণ্যের সময়ে আমরাই যেমন 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

আত্মপ্রনাদ উপভোগ করি, পাপের সম- 

যেও আমরাই তেমন আত্মগ্লানি ভোগ 

করি। তবে আর অপর ব্যক্তি আমাদের 

পাপ "গ্রহণ করিলেন কিরূপে £ 

এতক্ষণ প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ অন্ু- 
তাপের বিষয বলিয়া! আমিলাম | প্রীয়- 

শ্চিন্ডের অপর অঙ্গ পাপ হইতে বিরত 
হইয়! পুণ্কার্য্যে প্রবৃত্ত ভওয়া। মনুষ্য 

৷ কখনও চুপ করিয়া! থাকিতে পারে না) 

ূ হয় সে পণ্যের পথে যাবে, নতুবা অপুণোর 

| পথে যাঁবে ; পুণ্যেও যাবে না, অপুণ্যেও 

| যাবে না_-একথা একেবারেই অসম্ভব । 

মন্তুঘয কখনই নির্ব্বিকারচিন্তে, সংসারের 

, সহিত একেবারেই নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে 
পারে না। এই জন্য যখনই অনুতাপাগ্নি 

পাপরাশিকে ভকম্মীভৃত করিয়া! দেয়, তখনই 

মনুষ্যের পুণ/পথে গমনই শ্রেয়ঃ। প্রায়- 
শ্চিন্তের দুইটি অঙ্গের মধ্যে “অনুশোচন! 

| ঈশ্বরের নিয়মান্বনারে উপস্থিত হয়; 
। অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্রপূর্ববক সম্পাদন 

করিতে হইবে । সর্ববদ! আপনাকে পরীক্ষা 

করিনেক এবং পাঁপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক 

ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট 
হইয়াছে পুণ্যকণ্ম দ্বার তাহার পরিহার 
করিবেক 1” আমর! যে ঈশ্বরের প্রসাদে 

স্বাধীন ইচ্ছা পাইয়াছি, দেই স্বাধীন 
ইচ্ছার যেন অপব্যবহার না করি। আ- 
মাদিগের কর্তব্য যে আমর আপন ইচ্ছায় 
মঙ্গলের দ্রিকে যাই এবং মঙ্গলের দ্বার 
অমঙ্গলকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়। দিই | 
আমাদিগের ইহ! একটা শ্রেষ্ঠ অধিকার যে 
আমর। পশুদ্দিগের ন্যায় প্রবৃভি মাত্রেরই 
বশবত্তা না হইয়।, ভালমন্দ উভয়েরই পথ 

অনুসরণ না করিয়। ইচ্ছা! করিলেই ভালর 

পথে যেতে পারি ; ইচ্ছা করিলেই পাপের 

ছুর্গদ্ধের পরিবর্তে পণ্যের স্গঙ্গ আনয়ন 

শ্পাসপ্পসপ 

সু লা 

এরপর ক সস 

| 



বৈশাখ ১৮১৩ চৈতন্য গু তাহার শি্যগ্ণ 
সস শি পপ রি চে 

টি এজ শপ পাশা স্পা পার, ইউ 
রা জুস সস 

করিতে পারি।৮ পুণ্যং প্রাণান ধারয়তি | দেখা দিলে বজের আঘাতে তাহা দগ্ধ 

পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে | পুণ্য জীবের প্রাণ | করিয়া ফেলিও। তোমার প্রেমমুখ 
ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাত। বলিয়া উক্ত | দেখিয়া আমার সমুদঘ বিদ্জ দূর হইয়! 

হইয়াছেন। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহুকালে | যাউক; আমার হৃদয় পবিত্র হউক! 

পবিত্র কীর্ভিলাত ও পরকালে উন্নত লোকে | আমার হৃদয়ে তোমার শুভ আশীর্ববাঁদ 

গমন করেন 1” বর্ণ কর-_তোমার শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ 

আজ যখন এখানে আসিয়াছি-_.আজ | কর। 

যখন এই বৎসরের শেষ দিনে একএ 'খলিত ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্ত; হরি ও। 
হইয়াছি, তখন ঈশ্বরের নিকট মার্জন। 
ভিক্ষ। না করিয়া যেন গৃভে প্রত্যাগমন না৷ 

করি। তিনি যখন তাহার বিদ্রোহী সন্তা- 
নেরও বেদন! নিবারণ করেন, তখন এই 
যে তাহার ভক্তনমীজ-_ইহাদিগের হৃদয়ের 

ক্রন্দন শুনিবেন না ? বিষুভক্তি-পরায়ণ সাধুর শরীরে সকল 

হে দয়াময় পিতা, অন্তর্ধামী ভগবান্, ; মহাগুণের সঞ্চার হয়। হে সনাতন! সং- 
তোমার চরণপ্রান্তে আজ আমরা পাঁপ- : ক্ষেপে বৈষ্ণব লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। 

তাপে উত্তপ্ত হৃদয় উপহার আনিয়াছি_ কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যবাদী, নির্দোষ, 
তুমি ইহা গ্রহণ কর। তুমিই জান সেই বদান্য, মদ, শুচি, অকিঞ্চন, সর্বধো- 
সরের প্রারন্তে তোমার নিকট আশী- পকাঁরক, শান্ত, কৃষ্ণেকশরণ, অকাঁম, 

বরবাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন_-তোমার নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়গুণ, মিতভূক, 
নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমার অপ্রমন্ড, মানদ, অমানী, থ্ুজ্জটর,। করুণ, 

আদেশের বিরুদ্ধে একপদও অগ্রসর হইব মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ট্রই/স'কল বৈষ্ণব 
না, পাপের দ্রিক দিয়াও যাইব না; কিন্তু লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ভাগবতে দেব- 

হায়! আজ ষেএই বৎসরের শেষ দিনে হুতিকে কপিলদেব বলিয়াছেন, সাধুব্যক্তি 
আসিয়াছি--আজ কি সেই বিশুদ্ধ হৃদয় সর্বছুঃখসহনশীন, কারুণিক ও সকল 

আনিতে পারিয়াছি ? না। কতবার পাপে প্রাণীর স্থুখদ ) তাঁহার কেহ শত্রু নাই, 
নিমগ্ন হইয়া! ছিলাম--কতবার তোমার তিনি শান্ত ও সরলম্বভাব এবং স্ুশী- 

আদেশের বিপক্ষে একপদের পরিবর্তে লতাই তাহার ভূষণ স্বরূপ । হে সনাতন! 
দশপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম। হে করুণা সাধুসঙ্গ হইতেই হরিভক্তির জন্ম হয়। 
ময়ী জননি, তোমার নিকটে আজ পাপ- . ভাগবতের উপদেশ এই, পণ্ডিতের বলি- 

দগ্ধ হৃদয় আনিয়াছি ; তুমি আমাকে . য়াছেন, মহতসেবা সাধুসঙ্গ ই মুক্তির দ্বার, 

মার্জন! করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া । আর যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গই নরকের 
লও ; তুমি সর্বদাই আমার সম্মুখে প্রকা- | দ্বার। সেই সাধুরাই মহত ধাহার! সর্বত্র 
শিত থেকো । তোমার নিকট বারম্বার ; সমদর্শী, প্রশান্তচিত্ত, ক্রোধশূন্য, বন্ধুভাবা- 
এই প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে পাপ : পন্ন ও সদাচার সম্পন্ন'। সৎসঙ্গের মাঞ্ীত্য 
হইতে রক্ষঃ কর ; পাপের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে । অলীম। ভাগবতে কথিত হইয়াছে ; 

শ্ীচৈতনা ও তাহার শিষ্যগণ। 
সনাতন গোস্বামী | 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

পপ ৮ সপ স্পট শপ শী পাপা শা পা পাস পপ পপ ০ 



ঙ্ 

ছি ৮ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও কঞ্জ, ১ ভাগ 

“অত আতাত্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামে! ভবতোইনঘাঃ।” 

সংসারেন্মিন্ ক্ষণার্ধোইপি সৎসঙ্গঃ সেবধিনূ্ণাং ॥ 

হে অনঘ খধিগণ! আপনাদিগকে 

এখন আত্যস্তিক মঙ্গলকর বিষয় জিজ্ঞাসা 

করিতেছি । এ সংসারে ক্ষণকালমাত্র 

হসঙ্গ লাভে ও মহানিধি লাভ হয়। 

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যাসম্থিদে 

ভবন্তি ঈতকর্ণবপায়ন'ঃ কথাঃ। 

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ণি 

শ্রদ্ধানতিভক্তিরন্থ ক্রমিধ্যতি ॥” 

সাঁধুজনের সহিত প্ররুষ্টরূপে সঙ্গ হ- 
ইলে, আমার বীর্য প্রকাশক হৃহকর্ণরপা- 

য়ন কথ! উপস্থিত হইয়া থাকে | তাহা 

এবণ দ্বার অপবর্গবত্মশ্বরূপ শ্রীহরিতে 

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা তৎ্পরে রতি ও অবশেষে 

ভক্তি উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

সনাতন ! অসৎসঙ্গই অনর্থের মূল। 
অসগুসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ট সদা- 

পাশাপাশি প্ ০- প্পীট 

চার। স্ত্রীসঙ্গীদিগকে অসাধু ও অভজ্ত 

ন্লিয়। জানিবে | 

“ন তথাস্ত ভবেন্মোহে বন্ধশ্চান্ত গ্রনঙগ ত2। 

[যায সজজঞ্রণ পুংসে। যথা তংসগিযঙ্গ তই ॥৮ 

রমণীসঙ্গ গাঁ রমজীসঙ্গীদিগের সঙ্গ 

বেমন মোহ ও বন্ধনের কারণ, অন্যের 

সঙ্গ তেমন নয় । 

"সভা শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হী ঈ।যশঃ ক্ষমা । 

“মা দমো ভগশ্চেত যং সঙ্গাং যাতি সংঙ্গযণ ॥৮ 

হে ননাতন! অসাধুসঙ্গে সত্য শৌচ 

দয়। সতপ্ররতি বৃদ্ধি লজ্জা শী যশ ক্ষম! 
শম দম এশধ্য লকলি ক্ষয প্রাপ্ত হয়। 

“তেদ্বশান্তেম মচেষু পঞতানম্দ্বসাধুমু। 

সঙ্গং ন কুর্ধ্যাচ্ছোচোধু যোষিংক্রীড়ামৃগেষচ ॥” 

যাহীরা অশান্ত, মুড, খণ্গিতাত্সা অ- 

থা দেহেতে যাহাঁদের আত্মবুদ্ধি, যাহারা 

শোকের পাত্র এবং ভ্রীড়াস্বগের ন্যায় 
যোস্্রীগণের একান্ত অধীন; সেই নকল 
অন্াধু জনের সঙ্গ করিবে না। ভক্ত বৈষ্ণব 

এই সকল দুঃদঙ্গ ও বর্ণাশ্রমন ধর্মের অসার 
কন্মকাগ্ড পরিত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সু- 

নীচ অকিঞ্চন হইয়া গ্রীহরির শরণাপন্ন 

হইয়া খাকেন। সর্বশক্তিমান, তক্তবৎ- 

দল করুণাময় ভগবানকে পরিত্যাগ ক- 

রিয়া পণ্ডিতগণ কখন অন্যের ভজনা 

করেন না । শরণাগত অকিঞ্চন ভক্তের 

লক্ষণ এই, ঈশ্বরসেবার অনুকুল বিষয় 

গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জন, “ভগবান 

আমাকে রক্ষা করিবেন” এই বিশ্বাস, তীা- 

হার রক্ষিতৃত্বে আত্মমমর্পণ, তীহার প্ররিয়- 

কার্য সাধনে স্ত্খ দুঃখ চিন্তা না করিয়া 

আত্ম নিক্ষেপ কর! এবং তীহাার শরণ বি- 

ময়ে নিষ্ঠাযুক্ত মতি, এই ছয়টি শরণা- 
গভের লক্ষণ। ভাগবতে ভগবান বলিয়া- 

হেন; 

“অর্তেযো যদ] ত/ক্তদমস্ত কশ্ম। 

নিবেদিতাম্রা। বিচিকীর্ষিতোমে | 

তদামূততং প্রতিপদ্যমানে 

ময়াখভুয়াম চ কল্পতে বৈ” 

মরণশীল মনুন্য যখন সমস্ত কম্ম পরি- 

তাগ করিয়। আমার সেবাতে আত্ম নিবে- 

দন করেন, তখন তিশি অম্ব তত্বলাভ করিয়। 
মন্তুল্য এশ্বধ্য প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। 

“পুর্ব আজ্জা! বেদ ধন্ম কন্ম যোগ জ্ঞান । 
সন সাদি শেষে এই আজ্ঞ। বলবান ॥ 
এই আজ্ঞবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। 

সর্ব কম্ম ত্যাগ করি সেকৃ্জ ভজয়॥ 

শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বান কহে স্ৃদৃঢ নিশ্চয় । 

কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্বব কম্ম কৃত হয়॥ 

শরদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী । 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥ 
শাস্ত্র যুক্তি শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধ৷ ধার। 

উন্তম অধিকারী তিহ তরয়ে সংসার ॥ 

৷ শান্তর যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 
মধ্যম অধিকারী সেও মহাঁভাগ্যবান ॥ 



বৈশাখ ১৮১৩ 

৯ পা ০ বস শপ আপ সস 

যাহার কোমল শ্রপ্ধ। সে কনিষ্ঠ জন। 

ক্রমে ক্রমে তিহো ভক্ত হইবেন উত্তম ॥ 
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর তম। 

একাদশ স্কন্দে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ 

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে । 

কুষ্ণতক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥ 

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ । 

সবকহা! না যায় করি দ্িগ দরশন ॥ 

কপালু অকৃত দোহ সতা সার সম। 

নির্দোষ বদান্য ম্বু শুচি অকিঞ্চন॥ 

সর্ক্বোপকারক শান্ত কৃষ্েকশরণ | 
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়গুণ ॥ 

মিতভুক 'অপ্রমত্ত মান অমানী। 

গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী । 

কষ্চভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ | 

কষ্ণপ্রেম জন্মে তিহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ 
অসৎুসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার | 

স্্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ 
এত সব হাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম । 

অকিঞ্চন হঞ। লয় কৃষ্ণের শরণ ॥ 

ভক্তবৎসল কুতজ্ঞ সমর্থ বদান্য । 

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ 

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ গুন গান। 

অন্য ত্যজে ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥ 

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ । 

তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ ॥ 

শরণ লঞ। করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ | 

কৃষ্ণ তারে করে তৎ্কালে আত্ম সম॥ 

চৈ চঃ মধা খণ্ড ২২ অধায়। 

চৈতন্য বলিলেন হে সনাতন ! সাঁধন- 

ভক্তি হইতেই মহাধন ভগবৎপ্রেম লাভ 

হয়। ম্বভাবজাত স্বতঃসিদ্ধ ভাবগুলিকে 
হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন | ভগ- 

বৎপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, শুদ্ধান্তঃকরণে 

ভগবানের মহিম। শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা 

চৈতন্য ও তাহার শিষাগণ 

পপ শপে পপ পপ পপ. পপ আস 

পপ. লস পা ্াশীাপ শ 

০০ ০তি সার পরস্পর 

৪) 
শা শাশিশ শী মস পর এসকে এরর 

সাধন ভক্তি ছুই প্রকার বৈধী ওরাগানুগ!। 
স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, অথচ শাস্ত্রে 
আজ্ঞায় যে ভজন। তাহাই বৈধী অর্থাৎ 
বিধিসিদ্ধ। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরু- 

সেবা, সদ্ধর্মাজিজ্ঞাস!, সাধুদিগের অনুগমন, 

তীর্ঘবাস, ভোগত্যাগ; নির্বাহের অতিরিক্ত 
ভিক্ষা না করা, সেবা ও নামাপরাধ বর্জন, 

অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, সাধুসহ্বাস শিষ্যরদ্ধি- 
বঙ্জন, বনুগ্স্থাভ্যাস বর্জন, লাভক্ষতিতে 
সমজ্ঞান, শোকাদির অবশীভূততা, অন্য- 
দেবতা ও অন্যশাস্ত্রেরে অবজ্ঞা না করা, , 
মনোব'ক্ে প্রাণীমাত্রের উদ্বেগের কারণ 
না হওয়1, ও শ্রবণ কীর্তন পরিচর্ষ্যা বিজ্ঞপ্তি 

আত্মনিবেদন প্রভৃতি সাধনভক্তির চতুঃযষ্ঠ 
অঙ্গ। কেহ বা এক অঙ্গ কেহব। বহু অঙ্গ 
লইয়। সাধন আরম্ভ করেন। এক অঙ্গ- 

সাধনেও অনেক ভক্ত সিদ্ধ হুইয়াছেন। 
অন্বরীষাদি ভক্তগণ বহু অঙ্রের সাধন 

করিয়। সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে নিষ্ঠা 
হইলে হৃদয়-নদীতে প্রেমের তরঙ্গ-লহরী 
ক্রীড়া করিতে থাকে । শ্াস্ত্রোভ এই 
সকল অঙ্গ সাধনের নাম বৈধী ভক্তি। 

শাস্্আজ্ঞা মান্য করিয়া কমনাত্যাগ করত 

ধাহারা বৈধী ভক্তিতে ঈশ্বরের ভজন। 

করেন, ভাহার। দেবতা খষি ও পিত্রাদির .. 

' ক্কণ হইতে মুক্তি লাভ করেন । *% 

| “এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন । 

পপ পপ পাশা পপ পপ পপ পপ পা | পআস্ষ্প শা তি শি 

যাহা হইতে পাই কৃষে। প্রেম মহাধন ॥ 

“দেবর্ষিসভতাগুনৃণাং পিতৃণাং 0 

ন কিন্করো নায়মুণী চ রাজন্ 

সক্বাত্মন। যঃ শরণং শরণাং ৫ 

গতো মুকুন্দং পরিহতা কৃতাং।” ক 

ভাগরত--একাশ স্কন্ধ। 

হে রাজন! যিনি শান্ত্রনিদ্গি্ট রুত্যাদি পরিত্যাগ 

পুবক সর্বন্োভাবে মুকুন্দেবক শবণাপক্ন হইয়াছেন; 

তিনি দেবতা খষ, প্রাণী, কুট্রন্ব বা [পত্রার্দ কা্ঠার 

হৃদয়ে সেই প্রেমরস উদ্দীপ্ত হইয়! থাকে | | নিকট খণী বা কাহারও কিন্কব নহেন। 



১০ | 

শরবগাদ্দি ক্রিয়া তাঁর স্বরূপ লক্ষণ । 

তটন্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ 

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভূ নয়। 

শ্রবণাঁদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 

এই ত সাঁধন ভক্তি দুইত প্রকার | 
এক ?বধী ভক্তি, রাগানুগ ভক্তি আর॥ 
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আঙ্ঞায় । 

' বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ 

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বুতনিস্তার | 

সংক্ষেপে কহিরে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥ 

চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব । 

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 

নিষ্ট। হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু তক্তগণ। 
অন্বরীষাঁদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥ 

কামত্যাগী কুষ্ণতজে শান্তর আজ্ঞা মানি। 
দেবধিপিত্রাদিকের কভু নহে খণী ॥৮ 

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায় । 

এইত বৈধীভক্তি মাঁধনের বিবরণ কহি- 
লাম। রাগান্ুগ। ভক্তির লক্ষণ কহিতেছি 

শ্রবণ কর। রাগানুগ। ভক্তি বিধি নিষেধ 

নিরপেক্ষ, কেবল রাগময়ী, এইজন্য বৈধী 

অপেক্ষা তাহ। অতি প্রবল। ॥ বৈধী ভক্তির 

উদ্দেশ্য এই যে, সাধনে স্বাভাবিক রুচি ও 

অনুরাগ ন! থাকিলেও শান্ত্রবিধির অধীন 

হইয়। সাধন করিলে ক্রমে প্রকৃত প্রেম- 
রসের উদ্দীপন হইবে; কিন্তু স্বাভাবিক 
রুচিতে অনুরাগ-পথে আত্ম সমর্পণই রাগা- 

নুগত ভক্তি । ইহাতে শুক্ক বিধির অধীনতা 
বশতঃ সশ্ধনে ক্লেশ বোধ হয় না, স্থতরাং 

সহজেই পরমেশ্বরের প্ররিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । এই জন্য বিশুদ্ধ অনুরা- 

গের পথে ঘ্বণাস্পদ নিষিদ্ধ পাপাচারে মন 

নিমগ্র হওয়া অসম্ভব । ভক্ত মোহবশতঃ যদি 

তন্ত্ববোধিনী পত্রিক। 
সি পা অর সস্ স 

পপর পর. পপ পচ পপ 

৮ পপ ০ আপ পি এ 

কখনও বিকর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহ! হইলে 

প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া ভক্তবৎসল হরি 
ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়। তাহাকে পবি্র 

করেন। মাধূর্্যরসের রমিক ব্রজবাঁসী 
জনেরই ইহাতে মুখ্য অধিকার 1 ইউ 
বিষয়েকি না অভিলষিত বস্ততে স্বাভা- 

বিক প্রেমময় গাঁ তৃষ্ণ। ও অনুরাগ ইহার 

স্বরূপ লক্ষণ। আর আবিষ্টতা তটস্থ 

লক্ষণ। রাগানুগত ভক্তিতে শাস্ত্রযুক্তির 

কোন অপেক্ষা নাই। ঘিনি এই স্বাভা- 

বিক ভাবরসে মগ্ন হইয়া ৬্গনানে আত 
সমর্পণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে অচিরাৎ 

ভগৎ্প্রীতি ও রতি অস্কুরিত হয়। এবন্িধ 

ভক্তেরাই ভগবানকে আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ 

শ্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভীজন, গুরুর 

নায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী ও 
ই্উদেবতুল্য পুজনীয় জ্ঞান করিয়া এইরূপে 
সর্বতোভাবে ভগবানের ভজন। করিয়। 

থাকেন, স্থতরাঁং কালচক্র হইতে তীহা- 
দের কোন আশঙ্ক। নাই । * 

“বিধি ধন্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। 

নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ 

অজ্ঞ।নেও হয় যদি পাপ উপস্থিত। 

রু্ তারে শুদ্ধ করেন না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ । 
অহিংস নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥ 

বিধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ । 

রাগানুগ! ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ 

রাগানুগ! তক্তি মুখ্য। ব্রজবামী জনে। 

তাঁর অনুগত ভর্ভের রাগানুগ নামে ॥ 

ইঞ্টে গাঢ় তৃঞ্ণ। রাগ স্বরূপ লক্ষণ । 

ইঞ্টে আবিষ্টত। তটস্থ লক্ষণ কথন ॥ 

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিক! নাম। 

তাহ! শুনি লুদ্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 

* ভাগবত তৃতীয় স্বন্ধ ২৫শ অধ্যায়। 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

ূ 



বৈশাখ ১৮১৩ 

পদ স্পসপা 

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ 

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত মাধন। 

বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 

এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি । 

কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে “তি ॥ 

প্রেমান্থুরে রতি, ভাব হয় ঢুই নাম্ 
যাহা হইতে বশ হন প্রীভগবাঁন ॥ 
বাহ! হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন। 

এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥ 

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায় । 

ক্রমশঃ | 
ওত 

নববর্ষ ব্রাহ্মনমাজ | 

১ বৈশাখ সোমবার, ত্রাহ্মসন্বৎ ৬২। 

ধাহার মঙ্গল ইচ্ছায় সংবতসর পরিবর্তিত 

হইতেছে-_খতু-চক্র পরিবর্তিত হইতেছে 

_ সুর্যের উদয়াস্ত হইতেছে-__-এবং মনু- 
ফ্যের আত্মাতে জ্ঞানধশ্ন বিকমিত হইয়! 

অপরিবর্তনীয় সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি 

হস্ত প্রলারণ করিতেছে বৎসরের প্রারন্ত 

মুহুর্তে সেই মঙ্গলের আকর পরম দেব- 
তাকে বার বার নমস্কার করি । আমর! 

স্বখেই থাকি দুঃখেই থাকি ; সম্পদেই 

থাকি বিপদেই থাঁকি--সকল সময়েই 
আমর তীাহারই মঙ্গল-ক্রোড়ে অবস্থিতি 

করিতেছি;_-তিনিই আমাদের অন্ধকারের 

জ্যোতি-__ শোকতাপের শান্তিবাঁরি--বিপ- 

দের কাগ্ডারী। তাই আমর! এই কল্যাণ 
মুহূর্তে নূতন বৎসরের দ্বারোপান্তে কৃতা- 

গ্ললি-পুটে দণ্ডায়মান হুইয়। প্রথমেই তী- 

হার চরণে প্রশিপাত করিতেছি_তিনি 

আমাদিগকে চিরজীবন তীহীর মঙ্গলচ্ছায়ায় 

রক্ষা করুন। 

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ 

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অন্ুগতি ৷ 

চি, পল. জপ 

নিত 

সংসারের নামই পরিবর্তন__কাঁল পরি- 

বর্তিত হইতেছে, ধন জন জীবন পরিবর্তিত 
হইতেছে,এই পরিবর্তনের তুমুল বিভ্রান্তির 
মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার মুখ 

জ্যোতিই মঙ্গলের একমাত্র প্রুব তারা । 
তাহার মঙ্গল জ্যোতি অন্তরে প্রকাশিত 

হইলে সংসার-সমুদ্রের তুমুল কোলাহল 

তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইয়' বায়, এবং মোহু- 
শোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়! 

মনশ্চক্ষুতে দেবলোকের মহিম! প্রভীসিত 

হইয়া উঠে । ভগবদ্ভক্ত সাধু সঙ্জনের নি- 
স্পাপ নিক্লঙ্ক পবিত্র আত্মা হইতে দেব- 
লোক দুরে অবন্থিতি করে না) যেখানে 
পরমাতআ্মীর মুখ-জ্যোতি প্রকাশমান সেই 
খানেই পুণ্য লোঁক, মেইখানেই দেব- 
লোক, সেখানেই মোক্ষধাম। ইহ লোকে 

ৰ বা পরলোকে সত্য স্বন্দর মঙ্গল স্বরূপ পর- 

মাতার জ্যোতির্ময় সন্গিধানে যাহার! 

স্ববিমল আনন্দে নিরন্তর তাসিতেছেন,সেই 
জগৎবানী অন্বতের পুত্র কন্যাগণের দহিত 

এক সঙ্গে মিলিয়া অদ্য আমর! আমাদের 

। পরম-দেবতাঁর মহিম! গানে, বিগত বঙস- 

রের সমস্ত রোগ শোক পাপতাপ দূরে 
নির্বামিত করিয়। দিব এবং সম্মুখাগত 

বৎসরের প্রারস্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দিগন্ত- 

ভেদী মঙ্গল-সোপানের মুল পত্তন করিব__ 

তাই আমর] অদ্য এখানে সবান্ধবে সমা- 
গত হইয়। সর্বাগ্রে নিখিল মঙ্গল-বিধাত। 

পরমাত্মার গুসাদ যাচঞা। করিতেছি । 

হে বিদ্ববিনাশন পতিত পাঁবন জগতের 

পিতামাতা ! তোমার অভয় মঙ্গল মৃত্তি 

আমাদিগেপ্ধ নিকট প্রকাশিত কর। সুর্যের 
জ্যোতিতে যেমন তুমি পৃথিবীকে জ্যোতি- 

কমান কর, তেমনি তোমার আনন্দ জ্যো. 

তিতে আমাদের আত্মাকে জ্যোতিম্মান 

কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যের 



৯২ 
আরবাজ মেরজসি তোল) 

পথে লইয়] যাও- অন্ধকার হইতে আমা- 

দিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও-স্বত্যু 

হুইতে আমাদিগকে অম্বতের পথে লইয়া! 
বাঁও-তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত 

হও! তোমার সত্য জ্যোতি এবং মঙ্গল- 

জ্যোতিতে আমাদের বিষাঁদ অন্ধকার দূর 

করিয়া দেও-তোমার অম্বত বারিতে 

মামাদের পাপতাপ ধৌত করিয়া! আমা 

দের মনঃ প্রাণ হৃদয়কে নবীভূত কর, 

হ্রমিই আমাদের আত্মার প্রাতঃসূর্ধ্য__ 
তোমাকে আমর। বার বার নমস্কার করি । 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
একা) 

সুখ । 

সংসারশ্রোতে ভামিতে ভামিতে 

কাহার না একবার মনে হয় কিসের 

আশায় ভাসিতেছি, আমার জীবন-তরীর 

লক্ষ্য কি, এবং কি ভাবে জীবনতরী চালা- 
ইলে সে লক্ষ্য সাধিত হয়। প্রকৃত পক্ষে 

যদিও এই সকল হৃদয়োদেজক প্রশ্ন মনু- 

ষ্যজ্ঞানাতীত তবুও মনুষ্যজ্ঞানসাধ্য মী- 

মীংস। দ্বারা ভ্রীবনের লক্ষ্য স্থির ও তদনু- 

যাঁয়ী কর্তব্য নিরূপণ করিয়া না৷ লইলে 
জীবন-ভার নিরতিশয় দুর্ববহ হইয়। উঠে। 
সান্তিক হৃদয়ে অনিসন্ধিতহ্ব হইয়। বিশেষ 
অনুধাবন করিলে উপলক্ষিত হয়, হৃদয়কে 
অক্ষয় সত্য ও অনন্ত সৌন্দধ্যের দিকে 

ক্রমে অগ্রসর করাইয়। হৃদয়-নিহিত এঁশী 
শক্তিকে পুর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা স্থীয় 

শীরীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সর্ববা- 

ঈগীন উন্নতি সাধন ও তদ্দার। পরকীয় বস্তি 
নিচয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টাই জীবনের 

মল লক্ষ্য । কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ 
তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিলে ইহা ও 

স্পষ্টই অনুভূত হয় যে জীবনের এই 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা 

০ পপ পাপ 

পপ পাপ পপর পপ. পপ 

উদ্দেশ্যের সহিত মানবের হ্ৃুখ আশাও 

অবিচিন্ন ভাবে জড়িত আছে । আত্ম! ও 

শরীর লইয়। মনুষ্য । আত্মার আকাঙ্কার 

সছিত শরীরের আকাঙ্ষা! এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে 

সংশ্লিক্ট য আমরা আত্মার আকাঙ্ক্ষা শরী- 
রের আকাঙক্ষ। হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়! 
অন্ুশ্ব করিতে পারি না। যদিও ইহা 
বেশ উপলব্ধি হয় যে হৃদয়-নিহিত এঁশী- 
শক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে বা স্বীয় ও 

পরকায় বৃত্তিনিচয়ের উন্নতি সাধন করিতে 

শা.__নখের জন্য নহে -স্থখই আমাদের 

মূল উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু এ মূল উদ্দেশ্টে 

যে আমাদের প্রকৃত স্থখ নিহিত আছে 

এ কথা ঠিক। এঁশী শক্তিকে পূর্ণরূপে 
হুদয়ঙ্গম করা ও স্বীয় ও পরকীয় বৃত্তি 

সমূহের যথাযথ উৎকর্ষ সাধন করাই 
চরম লক্ষ্য বটে কিন্তু ইহার সহিত পূর্ণ 
পবিত্র অক্ষয় অনন্ত সখ যেন মিশামিশী 

ভাবে আছে। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে গৌণ 

কল্পেই হউক বা মুখ্য কল্পেই হউক সংসারে 

সকলেই তরী চালাইতেছে স্থখের আ- 

শায়। স্খ-সূর্য্যই মানব জগতের কেন্ত্র, 
মানব মতত স্বখের জন্য উন্মত্ত । তরঙ্গিণীর 
তরঙ্গেরও তঙ্গ আছে কিন্তু মানবের হৃদয়- 

তরঙ্গিণীতে স্থখ-আশা-তরঙ্গের ভঙ্গ নাই, 
বিশ্রাম নাই। অবিশ্রান্ত ভাবে অবিরাম 

গতিতে এ তরঙ্গ চলিতেছে । একটা 
আশাতরঙ্গ হৃদয়ে মিলাইতে না মিলাইতে 
আর একটা আশাতরঙ্গ আপিয়া তাহার 
স্থান জুড়িয়। লইতেছে। যে স্থখের জন্য 
মাশবকুল এত আকুল সে সুখের স্বরূপ 

ও উপাদান কি এবং তাহার তৃপ্তি হয় 
কিরূপে ইহ! সকলেরই চিন্তনীয়। 

এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সখ নাই। বহছি- 
জগতে যেমন আলোক ও অন্ধকার অস্ত- 
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জগতেও তেমনি খ ও ছুঃখ । “জোছনা 

ও যাঁমিনীতে প্রণয় যেমন, তেমনী মিলিয়! 

এর! রোয়েছে দুজন" ছুইটী এরূপ ভাবে 
জড়িত যে একটার অভাবে অন্যটার পূর্ণ 
বিকাশ হয় না। তাই একজন কবি গাহি- 

যাছেন “নহি ্টখং দুঃখৈবিনা লভ্যতে, 

আর এক জন বলিয়াছেন “ম্থখের মুখেতে 

থাকে দুঃখের কালিমা, ছুঃখের হৃদয়ে "শগে 

স্থথের প্রতিমা” | স্বখ ছুঃখে নিত্য সন্বন্ধ | 

দুঃখ না ভূগিলে সুখ বুঝ! যায় না । অমা- 

নিশির কালকাদন্িনী না হোরলে শরৎ- 

শশীর পূর্ণ শোভ। পুর্ণরূপে হ্রদয়ে অনুভূত 

হয় না। যে নিরবাচ্ছন্ন শখের আশা করে 

তাঁহার ভাগ্য সখ ঘটে ন1। স্থখের ধারণ! 

এক এক ব্যক্তির এক এক রূপ । কেহ 

বলেন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের 

পূর্ণ বিকাশ ও সানগ্সস্যই স্তখ। কেহ 
বলেন সুখ ছুঃখ অভাঁব লইয়। বাহার অভাব 

আছে এবং সেই অভাব যত্র করিলেই 
পূর্ণ হয় সেই স্তুখা। অভাব থাকাও চাই 

পূর্ণ হওয়াও চাই তবেই সুখ । যার 
অভাব ঘে পরিমাণে পুর্ণ হয় মে ০েই 
পরিমাণে স্থখা। কেহ বলেন আমাদের 

হিতাহিতজ্ঞন যাহা করিতে বলে তাহা 

করিতে পারিলেই স্ত্বখ । কবি কাউপার 

বলিয়াছেন “সেই প্রকৃত স্ত্বখী যে ইহজীব- 

নেই পারভ্রিক সুখের খানিকটা বুঝিতে 
পাঁরে, যে শান্তিময় নিভৃত জীবন যাপনেই 

আপনাকে স্ত্খী মনে করে কু ক্ষ ক্* এবং 

বিশ্বাসের ফল যে পুণ্য ও পুণেন ফল থে 

শান্তি সেই পুণ্য ও শান্তি বাহাকে সুখের 

জন্য প্রস্তত করে" । এরিউটল্ বলিয়াছেন 

যোহ। সতা সেই পথে জ্ঞানকৃত কাধা- 
কুশলতাই স্খ (০১74০) 200০70000 

সথ্ট 00৮101) | মনু বলেন যে স্বাধীন সেই 

সখী “র্ববং পরবশং ছুঃখম্ সর্ববমাত্মবশং 

নখ 
সি ২ এপ শী পপ | সপ সপ সস ও 

্পপাস্পি শা ৮ িশ্স্্পস্ীপ শাঁী শি শী প্র শে স্পস্ট পপ 
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সুখং» | জ্ঞানভাগার বেকন বলেন জা 

সুখী যাহার *ম্বীয় পারদর্শিতানুযায়ী ব্যব- 
সায় জুটে, (110 19 0107 10871) 0091) ৮1)0১৫ 

880111605 80৮ স101 100৯ 506৯0190)| কেহ বলেন 

মনের অবিচলিত হের্যোই প্রকৃত সুখ । 

এইরূপ স্থখ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন 
ধারণা । সখের এই বিভিন্ন ধারণ! চিরকালই 

থাকিবে, ঞেন না যাহার যেমন শিক্ষা! তা- 

হার সেইরূপ অভাব ও আকাংক্ষা! এবং যাঁ- 

হার যে প্রকৃতিহ অভাব ও আকাও্ষ। তাহার 

সেই প্ররুতির স্ত্রখের ধারণ ৷ শিক্ষাভেদে 
আকাগণভেদ আবার আকাঞ্ষাভেদে স্ুখ- 

ভেদ । বিভিন্ন জনের বিভিন্ন একার শিক্ষা 

কাজেই বিভিন্ন প্রকার স্থখের ধারণা । 

হুদয়-নিহিত এশী শক্তির অন্ফ,টালোক বে 

একবার মাত্র অনুভব করিয়াছে সে সেই 

আলোকের ক্রমিক বিকাশ অনুভব ক- 

রিতে না পারিলে কোন মতেই স্তবখী হ- 

ইতে পারে না কিন্তু বে এই এশী শক্তি 

অনুভব করে নাই সে ইহার শ্বথও বুঝে 
ন।, এ বিমলানন্দের অভাবও বুঝে না । 

এইরূপ ঘযে একবার মানমিক চচ্চায় 

অনুরাগী হইয়াছে সে মানসিক উৎকধধ 

সাধন না করিয়া কোন ক্রমেই স্থখী হইতে 

পারে না। পরন্ত যে কোন দিন মানমিক 

চর্চায় অনুরাগী হয় নাই মে ইহার ল্তখ 
বা অভাব বুঝিতে একান্ত অসমর্থ । অজ্ঞ- 

তাঁই যেখানে স্তবুখের, জ্ঞানী হওয়া সে- 

খানে মূর্খতা এটা কেবল কবিকল্পন। 

মাত্রই । ন্বান-জনত কোন অস্থখ € অ- 

জ্বনজনিত মখাপেক্ষ। শ্রের়ঃ। 

বল। আবশ্যক যে স্বগখ অশ্গখের মপো 

প্রকার ভেদ আছে । সুখ নানা প্রকারের, 

এল্ানে 

অস্থখও নান! প্রকারের। জনব্টবাট 

মিল স্রখ হ্রুঃখের মধো গুণভেদ অ:ছে 

বলিয়। স্বীকার করেণ। আমরা নিচ 

সিসি জেতা এমা.» এপ 



১৫ 

জীবনেও ইহা! বেশ বুঝিতে পারি । একটী 

প্রকৃত দরিগ্রকে একটা মাত্র পয়সা দান 

করিয়া যে অতুল বিমল আনন্দ অনুভব 

করা যায়, নিজের বেশ-পাঁরিপাট্রে সহজ 
মুদ্রা ব্যয় করিয়াও সে অতুলনীয় আনন্দ 
অনুভব করা যায় না। দরিদ্রের দুঃখ 

মোচনে কেমন যে একটু উচ্চ প্রকৃতির 
স্থখ আছে তাহা অনুভব করা যায় কিন্ত 

বর্ণনা করা যায় না। সখ ছুঃখের মধ্যে 

এই যে গুণভেদ আছে ইহ! দ্বারাই উচ্চ 
প্রকৃতির ছুঃথ নীচ প্রকৃতির স্থখাপেক্ষা 

শ্রেয়; বোধ হয়। এই জন্যই বলিতেছি 
জ্ঞানজনিত অন্ত্রখগ অজ্ঞানজনিত স্তখা- 

পেক্ষ। শ্রেয়ঃ। 
এক্ষণে কথ! হইতেছে স্থখ অন্তরে না 

বাহিরে | মনে না শরীরে । একথা কেহই 
অস্বীকার করে না যে স্ত্খ প্রধানতঃ মনে । 

কৰি বলিয়াছেন “মুখ ছুঃখ মনের খনিতে? | 

হরিণ যেন্দপ স্বীয় নাভিস্থিত কন্ত,রীগন্ধে 
আমোদিত হইয়! সেই ভ্রাণের অনুসন্ধানে 

চতুর্দিক বিচরণ করে কিন্তু কোথায়ও 
পায় না মানবও সেইরূপ স্বীয় হৃদয়স্থিত 
সখ বাহ সম্পদে অন্বেষণ করে ও পশ্চাৎ 

বিফল-মনোরথ হয়। পরন্ত স্বখ ছুঃখ শরী- 

রের উপরেও নির্ভর করে । শরীর-বিজ্ঞান 

দ্বার যখন এ পর্য্যন্ত প্রমাণ হইয়াছে যে 
শারীরিক বিঘটন দ্বারা মানসিক অবস্থার 

বিঘটন করা যায় তখন শরীরের স্থখ দুঃখের 
উপর যে মনের সুখ ছুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে এ কথা কে অস্বীকার করিবে । 

এক্ষণে স্থখের উপাদান কি কি তাহাই 

দেখিতে হইতেছে । স্থখের প্রধান উ- 
পায় স্বাস্থ্য । শরীর ভাল লা থাকিলে 

ইন্দ্রের অমরাপুরীও আমাদিগকে স্তবখ 
দিতে সমর্থ নয়। স্বাস্থ্য স্থখই প্রধান 

স্ুখ। ইহার অভাবে স্খের অন্য কোন 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৩ খল, ১ তাগ 

উপাদান আমাদিগকে হৃখ দিতে পারে 

না। এই জন্য সকলেরই প্রথমতঃ স্বাস্থ্যো- 
ম্নতির চেষট। দেখা কর্তব্য। যে সমাজ 
বা যে ধর্দ এই স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতক 

সে সমাজ ও সে ধন্ম মনুষ্যের কলঙ্ক 

স্বরূপ । 

নিজের স্বাস্থ্যই যে কেবল স্থুখের উ- 
পাদান তাহা নহে যাহাদিগকে লইয়! 
সংসার, যাহাদের মধ্যে সর্ববদ1 থাকিতে 

হইবে তাহাদের স্বাস্থ্যও আমাদের স্থখের 
উপাদান । তাহাদের স্বাস্থ্য না থাকিলে 

আমাদের স্থখের আশ! কোথায়, কাজেই 
স্বীয় পরিবারের প্রতিবেশীর ও দেশের 

স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার জন্য 

আমাদের একান্ত চে কর্তৃব্য। 

স্থখের তৃতীয় উপাদান প্রেম। এই 

প্রেম ভ্রিবিধ ঈশ্বরপ্রেম, মাতাপিতার 

প্রতি প্রেম, ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের 
প্রতি প্রেম। যাহাতে এই প্রেমের পূর্ণ 
বিকাশ ও পরিণতি হয় তাহার জন্য 

সকলেরই চেষ্টা কর্তব্য । ঈশ্বরে প্রগাট 

ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর-প্রেম সম্ভবে না । 

প্রেমময় ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস স্রখের 

একটী মূল উপাদান । আমি "জি স্থখের 
চরম সীমাতে আছি কে জানে কল্যই 
আমি অকুল ছুঃখ-সাগরে না ভানিব। 

প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস ন৷ থাকিলে নির্ভয় 
মনে শান্ত ছদয়ে সংসার-স্বাল| সম্থ কর 

যায় না। 

ম্নখের আর এক উপাদান আত্মার অ- 

বিনশ্বরত্বে অবিচলিত বিশ্বাম। আমার 

আত্ম! অনস্তকালব্যাপী এ বিশ্বাস যদি না 

থাকে, তবে স্ত্রী হইব কি রূপে । আ- 

মার আত্মা যদি “জলবুদঘদ জলে উদয় জল 
হয়ে সে মিশায় জলে” তাহা হইলে 
স্থখ হইবে কিরূপে। আমি ইহ জীবনে 
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মার মনে হয় এন্থখ তো! আমার ম্বৃত্যুর 

সঙ্গেই ফুরাইবে, তখন হৃদয়ে এক অননু- 
ভূতপুর্বব দুঃখ আপিয়া স্বখের ব্যাঘাত 

করে। ইহ জীবনে পুর্ণ স্্রখী হইতে 
হইলে আত্মার অমরত্বে দৃঢ় ও অবিচলিত 

বিশ্বান থাক। একান্ত আবশ্বক। 

পুণ্যের প্রভাবে পুর্ণ বিশ্বীসও সখের 
একটী উপাদান। 

স্থখী হইতে হইলে মানুষকে নীচের 
দিকে তাকাইতে শিক্ষা করিতে হয়। 

বখনই স্বীয় অভাবের কথ! মনে হয় তখন 

একটু ম.ন কর! ৬চিত ইহ! অপেক্ষা আরও 
কত কঠোর অভাব অনোর আছে। যে 

জুতা কিনিতে অধমর্থ তাহার একবার 

খোড়ার দিকে তাকান কর্তব্য । এরূপ 
শিক্ষা! সখের একটা উপায় । 

স্থখী হইতে হইলে আরও কতকগুলি 

বিষয়ের আবশ্যক জীবনে যাহ সম্ভবপর 

তাহ! হইতে অধিক আশা না করা । মান- 
পিক চর্চায় অনুরাগী হওয়া এবং মনের 

স্থৈ্য শিক্ষা করা । মনকে উন্নতিশবণ 

মি শি সস লা সত 

পূর্ণ ও পবিত্র স্থথে স্থখী কিন্তু যখনই আ- | সারে নিজের স্থখের কথা না ভাবিয়া! যে 

.. পপ পপ পর রা পপ পর 

কর! এবং ক্রমিক উন্নতিই শ্বখের একটা: 

মূল এ বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে সংস্থান | 

করা । 

বার জন্য মনের যে গতি তাহার সামঞ্জস্য 

থাক। আবশ্যক । 

উপরোক্ত স্থখের উপাদান ও উপায়ের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়! স্বীয় জীবনের মূল ল- 
ক্ষ্যের দিকে যিনি ধাবিত হইতে পারেন 
তিনিই ইহ সংসারে স্থখ পান। প্রকৃত 
হ্থখ এই সংসারে আছে। যে বলেম্ত্বখ 

আশ। মরীচিক1 মাত্র সে ভ্রানস্ত। আমর! 

এখানে আর একী মাত্র কথ। বলিয়া প্র- 

স্তাব শেষ করিব। জনহটয়ার্টমিল স্বীয় 

জীবনে অনেক ভূগিয়া বলিয়াছেন এ সং- 

স্থিতি হইতে উন্নতির পথে যাই- 

১৫ 
সস 

কেবল পরের ম্থখই মূল উদ্দেশ্ট করিয়া 
খাটিতে পারে নেই প্রকৃত স্থখ পায়, প- 
রের স্থুখের জন্য খাটিলে আপন! হইতেই 

নিজ স্থথ হয়। আর যে নিজের জন্য 

সতত লালারিত সে প্রকৃত সুখ পায় না। 

আমরা স্থখকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য স্বী- 

কার কণি না, কাজেই জীবনের যাহা 

মূল উদ্দেশ্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়! 

চলিলেই স্ব পাওয়া যাইতে পারে বি- 

শ্বাসকরি। পরকে স্ত্রখী করাও অবশ্য 

একটা নিজ সখের প্রধান কারণ। এ কথ! 

স্থির নিশ্চয় যে কেবল আত্ুন্থথান্বেষী 

সে এ সংসারে কখনই স্ত্রখ পায় না। 
পূর্ব্বেই বল হইয়াছে যে পরকীয় বৃতি 
নিচয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টাও জীবনের 
লক্ষ্য। কাঁজেই জীবনের মূল লক্ষ্যের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থখাম্বেঘণ করিলেই 
ইহ সংসারে পবিত্র ও পূর্ণ সুখ পাওয়া 

যাইতে পাঁরে। 

পাঁচ ফুলের সাজি । 
(8য় সংখ্যা) 

১। 13:1001),-_- 

[00 00 [9109810101৭ 00100])91%019 60 61৩ 

8(00171 01১00 000 ৮170909 09809 01 09৮0 

_ কিন্ত অধিকতর ম্ৃবিধাজনক সত্য-ভূমির উপৰ 

দণ্ডায়মান থাকার তুল্য কোন স্ুথই নাই। 

২। 7. ভি. ব৩৬1)90১-- 

পা]0 11000111091) 2) 0000. 00131610000 1900915 

00, &10 000 19910101181 01017) 5 000 0156 

০0101061011 001 211 91011717191 10100 085-৮ 

_ কেবল মন্নুযোর সমক্ষে না হইয়া, ঈশ্ববের সমঙ্ষে 

বিবেকের পবিভ্ত্রতা রক্ষা! করাই সব্বপ্রকার আধ্যাব্মিক 

উন্নতির প্রথম প্রয়োন।, 
আর "হাতে 



৩। 0010910)161)-) 

“6 00 30018 018] 101: 81019191199 (07) 

100006১1199 2]] 1719 1000010005৯ 1) 07001)978 

[901)100-5 

__যে কেবল (আত্মার) বাহির হইতে প্রশংসা! চাহে, 
তাহার সকল স্থুখ অন্যের হস্তে থাকে । 

| (091])10)-- 

“[,0ঘটে 01 17801) 00) 100৮ 00 00001) 1১৮ 

০241)-1)2511)0101 ) &1)0 ৮/111)60100 10৮০১ 07650102010 | 

101 01)01110 (01১0 6000%1)002, 

-মনুষ্যের প্রেম নগদ মলা ধিয়। ক্রর করায়াষ না; 

এবং প্রেম বাযতীত মানুষ একত্রে অধিক কাল গাকিতে 

পাবে না। 

“101৮1809161 1000100৯001) চবি 00 ৯ 10) 

1৮৮01760010 100011010110 01 (0/0101) 1৯-1900)0 

1111 1100 শোতে 1) ৮151010১010 11010 10617), 

1061৯010510) 10001060182, 

--কিন্ত প্রকৃতির সম্বন্ধে নেবপ ঘটিয়াছিল, মানুষের 

সম্ব.*ও তাহাই, স্থগ্টির প্রারস্তই জ্যোতি । যত দিন 

১৩ কন্জ, ১ ভাগ 

৬। 1005100) 0020091900১ 

“21100 15 011960 519101) ) 10091001090) 001 

8010 11 19011010901) 11))11)019116, 

বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন; উহ] ব্রপ্ধকে দর্শন করে 

এবং আম্মার অবিনশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করে। 

+]1) 01170 1710 18 0189 ?/)%)) 1) 81700 1৮5১ 

1,674.” 

কালেতে তিনি সর্বদাই “এখনই” (উপন্ডিত), 

স্থানেতে তিনি সব্বদাই “এই স্থলে” (বর্তমান)। 

৭1 1)1140111))-- 

গা), 0710 15 0909 10)001) 910) 015 ১171620101 

6)011 

()0,011):1 01),] ৭])0১010)8) 61185 ৮৮৮06 (0011 

1)0)৮6:0৯,15 

-অভ্যধিক সমমৃই ্মামর! সংসার পইম] বান্ত থাকি , 

আমর] দিবাণিশি অরোপাজ্জন ও বায় করিয়। আমা- 

' দের শক্ত সমূহ ক্ষষ করিয়া ফেলি। 

না নয়ন দশন করে, তত দিন সর্ধভাগ শঙ্খলে আবদ্ধ, 

থাকিবে। 

৫11৮ ৬৬. 
সব 

15100014010) 7 

"4 1৯০ 010 1)1)01]) ১৮৯১ ৮000090006৮ 10) 

১৬৮ 0১ 9101)0111 1001] 51010901198 7810116101৭ 
রা 

10 1601) 01001111107 10060010011) 110৮0৯20040 

(1)0 11101)110 1)00৮01)8) ৭6) 1৯011610100 102৮] 

1] ৬৮011 11) 1100 4601] ৮1006) 10118119006 61501, 

(0৮50৮) 00001 (9199১ 0170 00560১ 10011751106 

৮8118 910 10150102520, 

__-একটা জ্ঞানপূর্ণ পুরাতন প্রবচন আছে যে, “ঈশ্বর 
খণ্ট! না বাজাইনাই (পুকব্জ হইতে সংবাদ না দিয়াই) 

শামাদিগকে দেখিতে আহসেন”; অথাৎ, আমাদের 

মস্তক এবং অনন্ত আকাশের মধ্যে যেমন কোন 

পদ্দা বা ছাদ নাই, সেইঞ্প, যেখানে মনুয্য, অথাং 

'“কার্যোর” শেষ, এবং ঈশ্বর বা “কারণের” আবস্ত, 

(দই আশগ্মাতে, কোন অন্তরাষ ব। 

(আত্মাতে) প্রাচীর মকল অগ্তাবত হয়। 

প্রাচীত নাই । 

সে 

স্পা অপ পপ রর 

শে 

০০৮ ০ সপ পাপ 

৮ | (,0/৮1110১-- 

"15৬৩1 601061৯0115 5080 91 101৯ 0018৮101১৯৮ 

--প্রতেকেই শি কদর পুএন্বকপ। অথাৎ প্রতো- 

কের জীবন তাহার কন্মকলজাত। 

9 ১1৮0100৯])00)-- 
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-মআপনাকে সব্বাপেক্ষা অন্ন ভালবাসবে; যাহার! 

তোমাকে ঘ্বণ। করে তাখাপধিগকে প্রাত করবে। 
শমমসমস প্প পর 

১০। আমন্মহাষ দেবেন্দ্রনাথ, 

"এই আদশ অনুসারে (ত্রন্মের ন্যায়) তোমরাও 
আপনাকে ভুলিয়া! সংসারেব মঙগলকন্মে ব্রতী থাকিবে। 
ঙ|হাতেহু যুক্ত হহগা সংসার-কম্মের অন্ষ্ঠান করিবে। 
যাহা তাহার আদেশ বালয়। জানিথে তাং প্রাণপণে 

প্রাতপালন কারবে। যাহা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ 

বলিয়া জানিখে, ভাহ] বিষবৎ পর্রিত্যাগ করিবে |. 
$ি যদি মাপনাকে ভুলিয়া এহপপে তাহা কাধ্য 
করিতে থাক, [নশ্চয় জা।ন৪ তিনি তোমাকে ভুলি- 
(বণ না।” 
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বৈশাখ ১৮১৩ গৃহপ্রতিষ্ঠা পণ 

সেই অমৃত-্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমর মৃত্া- | পরক্রহ্গের দর্শনার্থে অরণ্যে যাইবার 
ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারে ই মৃত্যু ভয়, সংসার পারে | কোনে প্রয়োজন নাই, যেহেতু তাহার 

সেই অমৃতধাম। ক্রোঁড় সর্বত্র প্রসারিত_-অরণোেও যেমন 

2 গৃহেও তেমনি । গৃহেতেই মাতার স্নেহে 
তাহার প্রতি নির্ভর করিলে আমারদের নূতন | এবং পিতার মঙ্গল আশীর্বাদে মনুষ্য 

জীবনের সঞ্চার হয়, তাহ! হইলে আমাবদের আত্মার | লালিত পালিত হয়,_-গৃহেতেই মনুষ্য 

স্ত্রীপুত্র পরিবারে মিলিত হইয়া পিতৃসেব 

দেব-সেবা এতথিসেব! প্রতি ধন্মানুষ্ঠানে 
প্ররৃত্ত হয়, গৃহই সকল কল্যাণের মুল প্র- 

অআবণ। পরশ মঙ্গলময় সুহ্ৃৎ পরমাত্নার ই 

প্রসাদ-লব্ধ শ্রীসৌন্দর্ধ্য এবং কল্যাণে গৃহ 
নিয়তই সমুজ্ছল; তিনিই গৃহের পরম- 
প্রতিষ্ঠা ৷ খিলান-মগুলের চূড়া-গরন্থি স্থানা- 

“যাহার মন প্রেমেতে জীবিত,ভাহাঁর কখনও মৃতু : স্তরিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অঙঈ- 

নাই। প্রত্যঙ্গ ধুলিসাৎ হুইয়! যায়-_তেমনি গৃহ 
-- ৷ হইতে ঈশ্বরের আরাধন। নির্ববািত হইলে 

যখন তোমার দ্বারের ধুলি আমাৰ নয়নেখ অঞ্জন, গৃহের আপাদ-মস্তক ভূমিসা হইয়। যায় 

তখন এই দ্বার ছাড়িয়! কোথায় যাই বল? ৃ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারধন্ম ধর্মই নহে 

দু তাহা ছদ্মবেশী স্বার্থপরতা । ঈশ্বরকে 
যদি তুমি সংলার-পরিধির মধ্যে ঘর্ণমান হইতে ] ছাড়িয়া সংসাঁর-কাধ্যে মনকে যতই নিমগ্ন 

থাক, তবে নিগৃঢ তত্বেব একটা কথাও জানিতে! করা যায়, ততই স্বার্থের কুহক-জাঁলে 
পারিবে না। | জড়িত হইয়া! পরমার্থ হইতে দূরে পড়িতে 

ক । হয়। এরূপ হইলে ক্রমে নান প্রকার 
সংসার-পরিধি হইতে বাহির হও, এবং এখানে ৰ মিথা। বিভীষিকা আসিয়া ঈশ্বরের স্থান 

অন্ন অন্বেষণ করিও না, যেহেতু এই হুহৃদয সংসার ' অধিকার করিয়। দগায়মান হয়-_-অস্তঃ- 

অতিথিকে সংহার করে। করণের ছুর্জয় রিপু-সকল ঈশ্বরকে ঢাকিয়। 

নিক . ফেলিয়। অন্তরতম স্হৃদের ভান করে। 

ূ পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরিবর্তে 
গহপ্রতিষ্ঠ। | দুর্দান্ত রিপু সকলের পদতলে মনুষ্য-সমাজ 

বৃ কতদিন নিরাপদে টেকিয়। থাকিতে 

্রাঙ্মধর্্ম গৃহস্থের ধর্ম । ব্রহ্ধনিষ্ঠো | পারে ? মরীচিকার বারিতে বিশ্বাস স্থা- 
গৃহস্থঃ স্তাঁৎ তত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ | পন করিয়া লোকে কতদিন প্রাণের পি- 

কর্ম প্রকুবর্বাত তদছ্ন্ধণি সমর্পয়েৎ। ; পাস! নিবারণ করিতে পারে? আমাদের 
্রন্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন তত্ব- | এই হতভাগ্য বঙ্গভূমিতে এইরূপ নানা 
জ্ঞান পরায়ণ হইবেন এবং যে যে কর্ম | প্রকার মিথ্যা! বিভীষিকার পরিবর্তে যত- 
করেন তাহ। পরত্রন্ষে সমর্পণ করিবেন। | দিন না একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য ঈশ্বরের 

সপ পীশ? স্প পস 

আনন্দ ভাব আর কিছুতেই যায় না। 

তাহাকে ছাড়িয়। আমারদের ধশ্মকাধা স্বার্থপরত। 

হইয় পড়ে_-আমারদের স্বখভোগে কুতদ্বত। প্রকাশ 

পায়।” 

শা শা শপ শপ শা শা শা 7 পপ সা নি স্পা শী 

১১। শাঁফেজঃ __ 
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উপাসনা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
ততদিন কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। 

পি 

অদ্যকার এই শুভ কার্যে বালির: 

বাঁধের উপরে নহে__কিন্তু অটল ভিত্তি: 

ভূমির উপরে গৃহের মূল-পভ্ভন হইতেছে, 
চিরন্তন পরম পিতার মঙ্গল আশীর্বাদের 

উপরে এবং চিরন্তন পরম শ্হদের মঙ্গল 

দৃষ্টির উপরে গ্রহ প্রতিতিত হইতেছে ; 
ভাহাঁর ভক্তজনের গৃহ তিনি নিয়তই রক্ষা 

করেন ; আমর। যেন তাহাকে গ্রহ-মধ্যে 

প্রাণপণে রক্ষা করি । মম্পদের মায়া- 

জালে যেন তাহাকে বিস্মৃত না হই, বিপ- 

দের বিভমিকায় যেন তাঁহাকে বিশ্মৃত 

নাহই! অর্থের প্রলোভনে যেন ভাহাকে 

বিস্মৃত না হুই-__কাম ক্রোধের উত্তেজনায় 

যেন ভাহাকে বিস্মৃত না হই। অগ্নি 
উপাকেরা যেমন পুরুষানুক্রমে অগ্রিকে 

গৃহাভ্যন্তরে জাগাইয়া রাখে তেমনি আ- 
মরা যেন আনাদের চিরকালের আঁশ্রয়: 

এব? চিরকালের শ্ুহ্ৃৎকে চিরকাল গ্রহা- 

ভ্যন্তরে জাগ্রত করিয়। রাখি । অদ্য শ্রদ্ধা- 

বান্ ভক্তিমান গৃহ-প্রতিষ্ঠাতা তাহার এই 

গহকে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনায় 

উৎসর্গ করিয়া! দিবার জন্য আমাদিগকে 

এখানে সবান্ধবে একত্রিত করিয়াছেন-_ 

ঘিনি প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ে আদীন হইয়া 
তাহাকে এই শুন বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, 

প্রতিষ্ঠাতা এই গ্রহকে তাহারই চরণে 

উৎসর্গ করিয়। দিতেছেন। ভক্তবৎসল 

বিশ্ববিধাতা। এ গৃহের সর্বথ। মঙ্গল করুন। 

স্ুশীল। দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধে 
তাহার দেবরের প্রাথথনা। 

হে বিশ্ব-পিত। অখিল-মাত। পরমেশ্বর ! 

তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্েহ- 

' হ্বান আর শুনিতে পাইব না । 

ময়ী ভ্রাতৃজায়া এ লোক হইতে অব- 
স্থতহইলেন। তোমারই শুভ সংকল্প 

সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগের 

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

এখানে আর আমরা তেমন স্সেহ-পূর্ণ মুভি 

দেখিতে পাইব না; তেমন ম্নেহ-গর্ভ আ- 

আমর! 

এ জন্মের মত তাহার সেই অভয় ক্রোড় 

হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার 

মঙ্গল-ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিঘুত্তি ছিলেন। 

তাহার ভাব দেখিয়াই তোমার 

উপলব্ধি করিয়াছি । 

মাতৃভাঁব 

তিনি আমাদের 

স্থথে স্বখী হইতেন, আমারদের দুঃখে 

| দুঃখ ভোগ কবিতেন । এক্ষণে তোমাঁর 

নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি তাহার 

| মেই কোমল শত্মীকে আপন ক্রোড়ে 
রক্ষা কর। তাহাকে সংসারের পাপ 

তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার 
শান্তিনিকেতনে লইয়া যাও। 
] 

আমা- 

দের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাহার প্রতি 

 জাগরিত থাকে । তোমার প্রসারে আমা- 

রদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম-পথে 

চিরকাল অবস্থান করে। ও মধু বাত 

ধতাঁষতে মধু ক্ষর্তি সিন্ধবঃ | মাধ্বীন্নঃ 

সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসোমধুমৎ 

পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা । 
মধুমান্সোবনস্পতির্মধুমান অস্ত সূর্য্যঃ 

মাধবীর্গাবোভবন্ত নঃ। ও নমঃ পিতৃপুরু- 

ফেভ্যোনমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ | ও দাতা- 

রোৌনোভিবদ্ধান্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। 

শ্রদ্ধা চ নো মাভ্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিতি। 

ও নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরু, 
যেত্য?। 
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শ্লোক সংগ্রহ । 

বয়সঃ কর্ম্মণোহর্থন্য শ্রুতন্যাভিজনস্য চ। 

বেষবাগ্বুদ্ধিসারূপমাচরন্ বিচরেদিহ ॥ 

আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কম্ম যে পরিমাণ 

সমালোচনা 
সা সপ সস সপ, 

১ 

কামন্ত ক্ষপয়েদেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ 
ন তু নামাপি গৃহ্ৰীয়াৎ পত্যো প্রেতে 

পরস্যাতু ॥ 

পতি মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি 
অল্লাহার দ্বার দেহ ক্ষীণ করিবে কিন্তু বাতিচার 

ধন যে প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান ও যাদৃশ কুলাচার তদনুরূপ | বুদ্ধিত পর পুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না। 

বেশভৃষ! বাক্য বুদ্ধি করিয়া ইহলোকে বিচরণ কয়ি- 
বেক। 

বুদ্ধিরদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ ছিতানি চ। 

নিত্যং শান্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব খ।দ- 
কান্॥ 

চন্দ্র দত্ত কর্তক সংগা 
বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিকর ব্যাকরণাদি শান, অর্থশান্ত, 

টবদাযকাদি শাস্ত্র, ও বেদার্থের বোধক নিগমাদি শাস্ত্র ৷ 

সর্ধদ] পর্যযালোচন! করিবেক ! 

মথাযথ! হি পুরুষঃ শান্ত্ং সমধিগচ্ছতি | 

তথাতথ। বিজানাতি বিজ্ঞানপ্চাস্য রোচতে ॥ | 

মনুষ্য যে যে শাস্ত্র উত্তম রূপে অভ্যাস করে, সেই : নু ্ ' বৈরাগা, আম্মানুসন্ধান, আধাত্মিক জীবন লাত 
সেই শান্্রই উত্তম রূপে জানিতে পারে ও তাহার দ্বারা ! 

শাস্ত্ান্তরে জ্ঞান সম্ক্ প্রদীপ্ত হয়। 

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্শাস্ত্রবিদে! জনাঃ। 
অনীহমানাঃ মততমিক্দ্রিয়েঘেব জুহবতি ॥ 

কতিপয় যজ্ঞীয় শান্ত্রণেনু। গৃতস্ 

যজ্তের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া স্বীয় বুদ্ধীন্দ্রিয়েতেই | এমত সন্তাবনা ন 

। দ্বিতেছ্ি। উমেশ বাবু লিখিয়াছেন “অগ্ঠানা ধন্মাব- 
জ্ঞানাদির সংযমন করিয়। যজ্ঞ সম্পাদন করেন। 

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ববদ]। 

বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তে। যজ্ঞনিরতিমক্ষয়াৎ ॥ 

ব্রহ্মবেত্ব।' কতিপয় গৃহস্থ বাকো ও প্রাণবায়ুতেই 
ঘজ্ধের অক্ষয় ফল লাভ হয় জানিয়। সর্বদাই অধ্যাপন 

ঈত্বরের মহিমা গনাদি বাক্যে প্রাণ ও ধ্যান ধারণাদি 

প্রাণে বাক্য হোম করেন। 

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈ? সদ|। 

জ্ঞানমুলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তেো জ্ঞানচ- 

ক্ষুষা ॥ 

অপর কতিপয় ব্রন্ষেবেত্ত। ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান 

দ্বার! এই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 

তাহারা উপনিষৎ রূপ জ্ঞান চক্ষুসহকারে দেখিতে পান 

যে জ্ঞানই এই সকল য্তের মূল কারণ। 

সমালোচনা | 

ধন্মসাধন- -১৭ ও "র খণ্ড । শ্রীযুক্ত উম্েশ- 

ব্রাহ্মদংগৎ্ সভা কর্তক আলোচিত অনেকগুলি 

আধ্যাত্মিক বিয়ের প্রসঙ্গ এই পুস্তকে প্রকাশিত 

ক মহাস্মা 2কেশবচন্্র সেনের জীবিতাঁবস্ায় 

ই প্রস্তকেস প্রথম সংস্কবণ প্রচারিত হয়। সংগ্রাহক 

চা যেকেশন বাবুর হৃদয়ের বস্ত ইহাতে 

রক্ষিত আছে। এই পুস্তকে ঈশ্বরোপানা) মুক্তি, 

করিবার উপায় ও সঙ্কেত প্রভৃতি অতি আবশাক ও 
নিগৃড বিষয়ের তত্ব অতি বিশদ ও অরিপাঁটী রূপে 
বিনাস্ত হইয়াছে। 

সঙ্গত সভা ঘে সকল বিষয়ের অবতাবণা করিয়া 

এই পঞ্চবিধ মহা- | ছেন, তৎ সমুদায় অবিসম্বাদিত ৰপে গ্রহ্াত হইবে 

ই । আমরা একটী উদাহরণ 

লহ্িদের ন্যায় শ্রাঙ্গদের নির্দিষ্ট পুস্তক উপদেই বা 

কোন বাহা অবলশ্বন নাই । বিবেক বা ঈশ্বরের আ- 

দেশ আমাদিগের একমাত্র নেতা ও অভ্রান্ত শাস্ত্র । 

ধাহার। এই আদেশ অস্বীকার করেন, তাহার! কিসের 

উপর াড়াইবেন ?,, কিন্ত এই আদেশ সকলেব 

হৃদয়ে সান রূপে প্রতিঠাঁত হয় না, এই নিশরিত্ত 

তঙ্গিষয়ে মতভেদ হইয়। থাকে। বাস্তবিক ঈশ্বরের 

আদেশ সচরাচর লোকে বুঝিতে পারেনা। এই 

আদেশ সম্বন্ধে কেশব বাবু ও বলিযাছেন যে ঈশ্বরের 

“গল চিনা চাই, কিন্তু যে সে তাহা পারেন ।, 

যাহাই হউক এই গ্রন্থের সব্ধাংশে আমাদের মতেরমিল 

না হইলেও ইহাতে এমন সকল জ্ঞাতবা বিষয় 

আছে যাহ! পাঠ করিলে লোকের প্রকৃত উপকার 

হইতে পারিবে । 

পাপ শপ পপ 8 পপ জা 
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4 |একমেবাদিতীয় 
ত্রয়োদশ কণ্প 

জোট বাহ্ম সম্বৎ ৬২। 

তা পাঁ্রকা 

 ওরঞঞ শত ৩ আটা চারের রর পার্জ এ পাস ০০০১ 

ও ৮ এসপি 

রর রখ 

১৬১৩ ক 

সর্পমাহজানিহলযন্মানীক্ছান্যল হ্ষিত্বলাভীহিব ভ্চ্মনন্তক্বন। লবন লিলা শ্লাললল ৭ কিন বএনন্পন্িহ্স্রঘনবীকনিবান্িলীগল 

হঙ্বন্যাসি অন্ষলিঘন্ম ন্বম্থীম্মঘললিল্ অজ্বহ্ালিলদূর ঘখালসনিললিত্ি। ঘন্বঘ লব্ব্গীান্তলথা 

ঘাহনিনলত্িজন্ত ক্মলস্মবলি। লাভল্ দীন দিম্ন্ধাহ্যঘাঘলম্ত্র মহুণাব্বললন্। 

বর্ষশেষ চিন্ত। । 

দেখিতে দেখিতে সন্বৎসর কাল চলিয়। 

গেল। চন্দ্র সুর্য্যের উদয়াস্তে আবার 

আমর! নূতন বর্ষের অভিমুখীন হইতে | 
চলিলাম। আমারদের সম্মুখে অনন্ত 

ভবিষ্যৎ, পশ্চাতে অতীতের স্থখদুঃখময় 

কালশ্োত আমাদিগকে হর্ধ বিষাদে 

উৎফুল্ল ও বিপর্য্যস্ত করিয়! চলিয়া গেল। 
আমর কালের ক্রীড়নক হইয়া ভাদিতে 

ভামিতে নব-বর্ধের উপকূলে আসিয়! 
পৌছিয়াছি, কোথায় গেলে অভয় কুল 
প্রাপ্ত হইব, তাহার কিছুই জানি না। 
সম্বংসর কাল মধ্যে রোগের নিদারুণ 

আক্রমণে, শোকের হদয়ভেদী শেলা- 
ঘাতে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ি- 

মাছে, জানি না ভবিষ্যতের অতর্কিত 
ভিয়বিপদ মুখব্যাদন পূর্বক কখন আমা- 

দের ক্ষুদ্ধে অস্তিত্বের বিলোপ সাধন 
কিরিবে । 

ৃ সত্য সত্যই মন্ুষের অবস্থা কি এম- 

শোচনীয় । বাস্তবিক [নিরবাচ্ছন্ন ক্ট- 
শ ভোগ করিবার জন্যই কি মনুষ্যের 

পৃথিবীতে জন্ম । সতাই কি তাহার উ- 
| পরে এমন কি কেহ নাই, ঘিশি তাহাকে 

। জ্বালা যন্ত্রণা, শোকমোহের হস্ত- হইতে 

রক্ষা করিতে পারেন পথহারা দেখিয়! 

তাহাকে সতপথে লইয়। যন? মনুষ্য 

কি সহায়দম্পন্তিবিহীন উদ্দেশ্যশুন্য দ্িশ।- 

হার! হইয়। চিরজীবন কাল পৃথিবীতে 
বিচরণ করিতে থাকিবে? স্থির ভূমণ 
হুইয়াও ম্খ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত 

হইয়া আজীবন শোক করিতে থাকিবে ? 
তাহার উপরে কাহারও কি স্সেহদৃষ্টি 
নিপতিত হইবে না? মনুষ্যের স্থষ্টিতে 
অধ্টার মহান উদ্দেশ্য কি সংসাধিত 
হইবে নাগ মনুষ্যকে স্বাধীন করিতে 

গিয়া কি ঈশ্বরের লক্ষ্য বার্থ হইয়া 

যাইবে? তিনি স্বাধীন মনুষ্য ছার 

তাহার মঙ্গল ইচ্ছা কি কার্যে পৰিণত 

করিবেন না? ইহাযদি সত্য হয় তবে 
আর সকলই মিথা]। 

পূর্বেব কিছুই ছিল না, যিনি জগৎকে 
মভাতে আনয়ন করিয়াছেন, যখন অঙ্ক- 

কার অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহার মধ্য 

হইতে যিনি তেজঃপুগ্জ সূর্ধ্যকে গগনেব 



তন্ববোধিনী পত্রিকা শশা 
মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলেন, আবার যিনি ূ জলে ধাহার স্সিগ্ধ গম্ভীর ভাঁব, পর্বতে 

সুর্যের অভ্যন্তরে থাকিয়! স্বমহিমায় স- ধাহার সহিঞ্তা প্রতিফলিত রহিয়াছে ; 

ূ 

ৃ 

ৃ 
| 
ূ 

লে 

মস্ত জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, | যিনি ঘাবতীয় জীবজন্তুর কাম্য বিষয় 
ধাঁহার ইচ্ছাতআ্োত বহুমাঁন থাঁকাঁতে পৃ- | সকল যথা উপযুক্ত রূপে বিধান করি- 
থিবী জলস্থলে, পর্ধধত সাগরে, ওষধি বন- | তেছেন, মনুষ্যকে প্রপীড়িত করা কি 

স্পতিতে, ফলপুষ্পে পরিশোৌভিত হইল; | তাহার লক্ষ্য হইতে পারে? “মঙ্গল 

ধাহার ইচ্ছাতে স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী, | ফাহার নাম মঙ্গল ধাহার ধাম মঙ্গল ধাঁহার 

ভূচর খেচর পৃথিবীকে পরিপুরিত করিল, | কাধ্য ঘিনি মঙ্গন নিদান” মনুষাকে কউ 

তাহার ইচ্ছাকআ্োত কি এতকাঁলপরে প্রতি- | ক্লেশে শিক্ষেপ করা কি তাহার উদ্দেশ্য 

রুদ্ধ হইল, ঘে তাহার স্নেহের ধন যত্রের | হইতে পারে ? মঙ্গলই যাহার ব্রত, স্থ- 
সামগ্রী নরজাতি জ্ঞানবুদ্ধি, ধন্মঙাব ও | চ্টির মন্মে ধাহাঁর মঙ্গলভ।ব দীপ্তি পাই- 

কর্তব্যনিষ্ঠ। পরিত্যাগ করিয়। চারিদিকে | তেছে, যিনি অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ, অমঙ্গল 
হাহাকার করিয়া বেড়ীইতেছে । জগতের | যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি জগন্মন্দিরে বিরা- । জ্ঞানে প্রেমে সচ্ভাবে অনন্ত, তাহার উ- 

জিত নাই। এ কথ! যদ্দি তা হয় তবে | পরে যখন আমারদের বিশ্বাস যায়, তখনই 
এই স্শৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রামযম।ন গ্রহ-নক্ষত্র-সম- | আমরা বুঝতে পারি, যাহা আমারদের 

শ্বিত তাঁহার এই ধিশাল রচনা অসম্বদ্ধ | দৃষ্টিতে অমল, তাহা! ঈশ্বরের নিকট 
ধূলিকণায় পরিণত হইতে পারে ! অমিত- ৃ মঙঈঈীলের বূপাস্তর মাত্র; তিনি আপত- 

তেজ! সর্ধ/ নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে! ! প্রতীয়মান আমঙ্গলের মধ্য দিয়। স্থায়ী 
এই বিশাল গগন অমাবশার গাঢ় অন্ধ- ! মঙ্গলের পথ আমারদের সম্মুখে প্রমুক্ত 
কারে পরিপূরিত হইতে পারে! স্থন্টির ! করিয়। দিতেছেন। আমরা যদি সহি- 
প্রাকৃকালোচিত চিরস্তব্ধতা চারিদিকে ষুত1 ও যত্ব সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা পাঠ 
বিরাজ করিতে পারে ! কি ভয়ানক কথা ! ! করিতে পারি, তবে আমারদের মধ্য হইতে 

ঘিনি পলকের জন্য স্বষ্টি হইতে স্বতন্ত্র; শোকের উচ্ছাস বিলাপ ক্রন্দন নিরাশ 
থাকিলে, জ্োতিক্ষমগ্ডল নিম্প্রভ হইয়া . অনুৎ্সাহ তিরোহিত হইয়া যায়; এবং 
যায়, সমুদয় জগতের প্রলয়দশা উপস্থিত . চারিদিক হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত 
হয়, তিনি কি স্থষ্টি হইতে দূরে থাকিতে | হইতে থাকে । এই মত্ত্যধামে থাকিয়াই 
পারেন? তিনি স্থপ্রিকাল হইতে স্যষ্টির । আমরা সংসারপার অক্ষয় ব্রহ্মধামের 
সঙ্গে সঙ্গে রভিয়াছেন; এবং পাছে সমু- ; দেববাঞ্কিত স্থখের আম্বাদন পাইতে 
দয় লোক চূর্ণ হইয়া যায়, এজন্য তিনি পাঁরি। 
সেতু স্বরূপ হইয়। সমুদয় ধারণ করিয়। ' অতএব যিনি ক্রহ্ষধামের যাত্রী, এক- 
আছেন। স্থষ্টিকার্ষোযে ষাঁহার অনুপম : মেশাদ্িতীয়ং পরমেশ্বরের ভক্ত ও উপাঁ- 
শক্তি, ফলমুলে যাহার পিহুক্সেহ, ওষধি | সক,তিনি যেন ঈশ্বরের মঙ্গপ অভিপ্রায়ের 
বনস্পতিতে ধাহার মঙ্গলভাব,ঘমেঘে যাহার | উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা ক- 
মাতৃবাঁৎসলয, তৃণশদ্যে ধাঁহার করুণা, ; রেন। বিশ্বাসই প্রীতির নিবাসভূমি। 
বিশ্রামদায়িনী রজনীতে যাহার মমতা, | ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যদি আমারদের 

সপ ০ পট তি ্পাশশ্পাশীসিপ 

আল পপ পপ 
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পা লা রর গর সপ সা 

বিশ্বাস না থাকে, হ্বখে ছু খে যে চু 

তিনি আমাদিগকে লইয়! যান, তাহ।তেই 

আঁমারদের বাস্তবিক মঙ্গল হইবে, ইহ! 

যদি সমুদয় হৃদয়ের সহিত ধারণ করিতে 

না পারি, তিনি আমারদের চিরণঙ্গী, স্ত্রী 

পুত্র পরিবারের হ্ৃদয়বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ- 
তম আত্মীয়তার বিরাম হইলেও যিনি 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, তাহার 

উপরে যদি আমারদের নির্ভর না থাকে; 

তবে ঈশ্বরপ্রেমী ঈশ্বরের উপানক বলিয়। 

পরিচয় দেওয়া! বিড়ম্বনা । যদি এতটুকু 
বিশ্বাসের সহিত ভীাহাঁর নিকট গমন ক- 

রিতে না পারি, তবে আমারদের আরাধন! 

নহে-_-ইহা একটা নিম্ষল অলীক পদার্থ 
মাত্র। বদি ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত 

উপাসক প্ররৃত সাধু হইতে চাঁও, ঈশ্বরের 
হস্তে ধন প্রাণ মন সময়ই সমর্পণ কর। 

যাহার হস্তে সমুদয় জগতের ভার, গ্রহ চক্র 

তারকের ভার, আকাশ অন্তরীক্ষের ভার 

ঠাহার হস্তে তোমার ক্ষুদ্র ভার রাখিতে 

চাহনা!!! কি দর্প কি অহঙ্কার কি 

অভিমান ! 

পিতা ! তুমি কি আমারদের এ বৃথা 
দর্প চূর্ণ করিবে না? মর্ত্যের ধুলিকণা 
বলিয়া অনন্ত জগতের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপপি 

ক্ষুদ্রতর দেখিয়া আমাদিগকে অন্ধকাবে 

এমনই আবৃত করিয়া রাখিবে । জগদীশ! 

তোমার কাধ্যের গুট ভাব কে বুঝিতে 

পারে--তোমার কৌশলের মন্মদেশ কে 

স্পর্শ করিতে পারে ? এ ষে সন্বংসরকাল 
পরে সমস্ত পৃথিবী একবার সূষ্যকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিয়া আসিল; বর্ধকাল এ যে চলিয়া 

গেল, আমরা মৃতার দ্রিকে যে আবার 
একপদ অগ্রসর হইলাম। এ যে শোক 

বর্ষশেষ-। ন্তা 

| 

ূ 

ৃ 

হইতে 
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দুপঃখের প্রবল তরঙ্গ হইতে হ হৃদয় শান্তি- 
লাভ করিতে না করিতে নন্তর বিপদ 

ক্লেশের যবনিকা তোমার আদেশে আমার- 

দের সম্মুখে উভ্তোলিত হইবার উপক্রম 
হইতেছে। এযেতুমি মৃতপ্রায় অসাড় 
আত্স।র বলাধাঁনের জন্য শোক্তাপ বিদ্ব 

বিপর্ভিন্ূপ ম্বৃতসপ্ীবন ওধধের ব্যবস্থ। 

করিতেছ। এ যে সংসারের মোঁহমায়। 
৬'মাদিগকে রক্ষ। করিবার জন্বা 

আপনার “মহছ্চয়ং বন্রমুদ্যতং»রূপ প্রকাশ 

করিতেছ। সেই জন্য বুঝি সংসারের 

চে শি 

| ন্মেহের ধন আমারদের নিকট হইতে 
| সরিয়া যায়। 

অমন্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য । তবে আত্মোৎকর্ 
বিধান আত্মার উন্নতি উপাসকের লক্ষ্য । 

যে সাংসারিক নির্যাতনে বিষয়ীর 

মোহবন্ধন ভগ্ন হইয়! যাইতেছে, বিষয়- 
। স্পৃহা] দিন দিন খর্বব হইতেছে,ধর্মের দিকে 

ঈশ্বরের দিকে তাহার হৃদয়মন দিন দিন 

আকৃষ্ট হইতেছে, আবার ফেই সাংসারিক 
স্বখের বিপর্যয়ে-ঈশ্বর-প্রেমী ধশ্মাতা 
_ সাধু পুরুষের ধশ্মবল ক্রমিকই বদ্ধিত হউ- 

তেছে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক্রমিকই 

অধিক হইতেছে । এ দিকে যতই বিপ- 

দের কষাঘাত ও সংসারম্বখের খর্বতা 

শোক তাপের অত্যাচার, ততই ধন্মাত্ব' 

মহাপুরুমের ঈশ্বরেতে নির্ভরের আধিকা । 

শিশু অন্য কর্তৃক তাড়িত হইলে যেমন 

মাতৃক্রোড়কে ক্র'মকই দৃঢ়রূপে আশ্রয় 

করিতে থাকে, তেমনি যতই ধন্মীত্বার 

পরীক্ষা হইতে থাকে, ততই তিনি ঈশ্বরকে 

আত্মার আশ্রয়, সম্বল করিতে থাকেন । 

ঘিনি অম্বতধনে অধিকারী, স্বর্গীয় শান্তিতে 

ধাহার আত্ম আপ্লাবিত, সাংলারিক বিপত্তি 

তাহার নিকট কি করিবে। যে বিপদ 

প্রেরণে সেই মঙ্গলময পিতা পাপীর লৌহ 

কবাটারত হৃদয়ের দ্বার ভগ্ন করিয়। তাহার 

মধ্যে ধন্মের রশ্মি প্রেরণ করেন, আবার 
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সেই বিপদ-প্রেরণে পুণ্াাকআ্সমীকে বলীয়্ান্ 
তেজীয়ান করিতে ধকেন। পুণ্যাত্মার 
হৃদয় বিশ্বাসকবচে যতই স্তরক্ষিত হইতে 
থাকে,ততই তীহার ঈশ্বর-প্রীতি পরিবদ্ধিত 

হয়, ততই তিনি যোগানন্দ প্রেমানন্দ 

উপভোগে দেবত্ব লীভ করিতে থাকেন । 

জগদীশ ! আমর] সম্বংসর কাল নান! 

প্রকার ভয় বিপদ কষক্লেশ স্থখশান্তির 

মধ্য দিয়। আজ বর্ষশেঘ রজনীতে তোমার 

দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছি। তোমার 
রাজ্যে রোগশোক জ্বালাযন্্রণার তীব্রত। 

নাই। তোমার দুর্বল সন্ভতানগণকে প্রপী- 
ডিত করিবার জন্য ₹হারদের স্থন্টি হয় 
নাই! তুমি তোমার শুভ লক্ষ্য সংসিদ্ধ 
করিবে, ধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, 
সকলকে লইয়! প্রেমের পরিবার সংগঠিত 

করিবে, এই জন্যই ইহারদের স্যষ্টি ! 
আমর। তোমার শুভসংকল্প বুঝিতে পারি 

না, এজন্য তোমার মঙ্গল-স্বরূপে দোবা- 

রোপ করি এবং আপনাকে মহাপাপে 

কলঙ্কিত করি । আর কেন, এখনই এখানে 

তোমার প্রেমের রাজ্য ধন্মের রাজ্য প্রতি- 

ভিত কর, মর্ত)ধামকে স্বর্স-পদবীতে লইয়] 

যাও যে আমর কুতার্থ হই, তোমার 

নিকট ইহা আমারদের যোড়করে প্রার্থন।। 

চৈতন্য ও তীহার শিষ্যগণ। 
সনাতন গোস্বামী । 

(পুর্ব প্রকাশিতেন পর) 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, হে সনাতন ! 

বেদাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন 

কথিত হইয়াছে । মকল শাস্ত্রে প্রীকৃষ্ণই 

মুখ্য সন্বন্ধ, ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, 
এবং প্রেমই প্রয়োজন । সম্বন্ধ ও অভি- 

'ধেয় ইতি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; 

তত্ববোধিনী পত্রিক। 
শা শী্প পাস স, সর পরত পরা স্- সপ 

৮ এ শীট শী শপ পপর পপর পপ অ+ পল সাপ পপ পর 

১৩ কঙ্জ, ১ ভাগ 

সর্ধশান্ত্রের প্রয়োজন স্বরূপ ভক্তিফল প্ররে- 

মের বিষয় অত:পর বলিতেছি শ্রবণ কর। 

ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তিরসের জ্ঞান লাভ 

হইবে । শ্রীকৃষ্চে গাঢ় রতি হইলেই তাহ। 
প্রেষনামে অভিহিত হয়; এই প্রেমের 
লক্ষণ শ্রবণ কর। ভাগ্যক্রমে যদি কোন 

জীবের ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, 

তাঁহা হইলে সেই শ্রদ্ধাবান মানব সাধু 

সজ্জনের সঙ্গ লাভ করেন। সাধুসঙ্গের 

গুণে ভগবানের নামমাধুর্ধ্য শ্রবণ কীর্তনা- 
দিতে মতি হয়। এইবূপে শ্রবণ কীর্ত- 

নাদি সাধনভক্তি দ্বার সর্ববানর্ধের নিবৃভি 

হইয়া থাকে । অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভ- 

ক্তিতে নিষ্ঠ। হয়, নিষ্ঠা হইতে ভগবু 

মহিমা শ্রবণ কীর্তনাদিতে কুচি জন্দিয়। 

থাকে এবং রুচি হইতে ক্রমে ভগবানে 

প্রচুর আমক্তি উপস্থিত হয়। এই আ- 

সক্ত হইতে চিন্তভূমিতে কুষ্ণরৃতি অঙ্ধু- 
রিত। হয় । এই কৃষ্ণরতি গাঢ় হইলে প্রেম 

বলাযায়। এই সর্বানন্দধাম প্রেমই 
সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বরূপ | যে ভাগ্য- 

' বান ব্যক্তির হৃদয়ে এই নবতাঁব ও নব- 

' প্রাতির অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, ভক্তিশাস্ত্ 

অনুসারে ত/হার জীবনে এই সকল লক্ষণ 

দেখিতে পাওয়। যায়। প্রাকৃত ক্ষোভে 

ভাঙার ক্ষোভ বোধ হয় না, শ্ীহরির সম্ব 

ব্যতীত বৃথা কালক্ষয় তিনি বিষতুল্য জ্ঞান 

করেন। ভূক্তি সিদ্ধি ও ইক্্রিয়লালস৷ 

তাহার হৃদয়ে আর প্রতিভাত হয় না। 

ভক্ত সব্রৌভম হইয়াও আপনাকে অতি- 
হীন জ্ঞান করেন, অহংকারের লেশমাত্রও 

ভাহার জীবনে থাকিতে পারে না। ভগ- 

ব€ কৃপার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস। 

হরিগুণান্ুকার্ন ও হরিনামন্রধা! পান 

করিবার জন্য তিনি সমুৎকিত। যেস্থানে 
হরিলীল। প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানেই তিনি 
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বাম করেন। 

চিহ্ন ভক্ত জীবনে প্রকাশিত হুইয়। থাকে । 
“এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন । 

যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥ 

কষে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান । 

কুষণ ভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম ॥ 

এই ছুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ। * 
প্রেমার লক্ষণ এবে গুন সনাতন ॥ 

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধ1 যদি হয়। 

তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয় ॥ 

সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন । 
সাধন ভক্ক্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠ1 হয়। 

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদেয রুচি উপজয় ॥ 

রুচি হতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । 

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কুষে রতাম্কুর ॥ 

মেইভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 

সেই প্রেম! প্রয়োজন সর্বানন্ধাম ॥ 

হাহার হাদয়ে এই ভাবাক্কুর হয়। 

তাহাতে এতেক চিন্ সর্বশান্ত্রে কর॥ 

এই নব প্রীতান্কুর যার চিত্তে হয়। 
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥ 

কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিন] ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 

তুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্িয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥ 

সর্বোত্তম আপনাকে হান করি মানে। 

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥ 

সমুতৎকঠা হয় সদ1 লালসা গ্রধান। 

নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম ॥ 

এ শপ সস সপ ৬ ৯ প 

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে রূপগোন্বামী ভাব ও প্রে- 
মের এই লক্ষণ করিয়াছেন । 

“গুদ্ধসত্ববিশেষাস্বাপ্রেষস্ূর্্যাংশুসাম্যতাক। 

রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্য ক্দসৌ ভাব উচ্যতে ॥” 

নির্মল সত্বগুণের দ্বারা বিশেষীরুত আত্মাতে ৫প্রম 

সথ্যযকরণ সাম্যভাব ধারণ করিলে এবং রুচি প্রভাবে 
সাধকের চিত্ত মন্ণ হইলে তাহার নাম ভাব বল। 
যায়। 

“সম্যত্বস্থণিতন্বাস্তে। মমত্বাতিশয়ান্কিতঃ | 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম। নিগদ্যতে ৪” 

যাহাতে অস্তঃকরণ সম্যক্ প্রকারে মস্যণিত অর্থাৎ 
নির্মলীকত হয়, যাহা 'মমত্বা তিশয়ান্কিত+ অর্থাৎ অতি- 
মাত্র মমতাযুক্ত এবং যাঁহা। “সান্ত্রাত্বা'ঁ কিন অতিশয় 
ঘণীভূত, এইরূপ ভাবকে পাওতের!' প্রেম! (প্রেম) 
বলিয়া থাফেন। 

চৈতন্য.ও তাঁহার শিষ্যগণ 

্ীহরিতে রতির এই সকল 

-্প্পপ শা” আপ পপ শপ অর পপ 

| প্রেমরমের অপূর্বাস্বাদন হয়। 
| অর্থাৎ উদ্দীপন! 

পপ লা শা রা আও শা 

কষ গুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি । 

কুষ্ণ লীল। স্থানে করে সর্বদা বনতি ॥ 

রুষ্ণ রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ ।” 

চৈতনা চরিতামৃত মধাখও ২৩ অধ্যায়। 

হে সনাতন ! কষ্ণপ্রেমের চিন্তু সং 
ক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। যার চিতে 

। ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়, তাহার কথা- 

বার্তা ব্যবহারাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে 

৷ পারে না, কেনন। প্রেমিক ব্যক্তি প্রাকৃত 

ভাবের অতীত । এই প্রেম ক্রমশ? বৃদ্ধি-- 

প্রাপ্ত হইয়! স্নেহ মান প্রণয় রগ অনুরাগ 
ভাব মহাভাবে পরিণত হয়। ইক্ষুরস 
যেমন ক্রমশঃ গাঢ় ও নির্মল হইয়া মি- 

শ্রীতে পরিণত হয়, রতি প্রেমণ্ড সেই 
প্রকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া মধুরাম্বাদযুক্ত 

| হয়। 
অধিকারিভেদে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎ- 

সল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার রতিতেদ 
হয়। প্রেমই এই সকল রসের স্থায়ী- 
ভাঁব। ইহার সহিত বিভাব অনুভাব 
সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলে 

বিভাব 

দ্বিবিধ। আলম্বন ও 

উদ্দীপন | শ্রীহরিই আলম্বন ও বংশী- 
নিনাদ অর্থাৎ হৃদয়কন্দরে নিরস্তর ভগ- 

বানের অজেয় আদেশ বাণীই উদ্দীপন] । 
অনুভাব অর্থাৎ মনের পুর্ণ একাগ্রতা 

প্রভৃতি পাত্বিক ও নির্বেদ হর্যাদি ব্যভিচারী 
ভাবের মিলনে প্রেমরস অতি মধুর ও চমু 
কারজ্নক হইয়া থাকে । 

হে সনাতন! পঞ্চম পুরুষার্থ % কৃষ্ণ- 
সস সস. পা শিপ পা পরপর এ পপ 

* ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ধবর্গ ফলের অতীত 
শ্রীহরিতে যে অহৈতুকী ভক্তি ইহার নাম পঞ্চম পুরুঘার্থ 
এবং প্রেম মহাধন। ভাগৰতে কথিত হইয়াছে । 

“ম২সেবয়। প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টঘং। 
নেচ্ছন্তি সেবয়। পু্ণাঃ কুতোধন্যৎকালবিশ্ল,তং |” 

ভাগবত ঈ্ম স্বন্ধ। 

যে সকল ভক্ত আমার সেবা করিতে সমুতস্থৃক 

শী পা সপ 
১ শ্মস্প 



২১ 

প্রেমধনের বিষয় সংক্ষেপে তোমাকে 

কহিলাম। অভক্তগণ ইহার রসাস্বাদন 
করিতে অক্ষম, ভক্ত ভিন্ন ভগবৎপ্রেমের 

আম্বাদন আর কেহই জানে না। পুর্বে 

তববোধনী পরি 

প্রয়াগে অবস্থানকালে তোমার ভ্রাতা ; 

শ্রীরূপকে রসতত্ত্বের বিচাঁর করিয়া এই র 

সকল বিষয় আমি শিক্ষ। দিয়াছি। সনা- 

তন! তুমি ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর, মথুরার 

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কর এবং বৈষ্ণব আচারের 
স্মতিশান্ত্র প্রচার করিয়া! জগতের উপকার 

কর। শ্রীচৈতন্য এই প্রকারে সনাতন 

গোস্বামীকে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়! বলি- 

লেন, শুক বৈরাগ্য ও শুক জ্ঞান বিষয়ে 
বিশেষ সাবধান হইবে । 

“কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥ 

যার চিন্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয। 

তার বাক্য ক্রিয়। মুদ্রা বিজ্ঞে নয বুঝয় ॥ 

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় ন্েহ মান প্রণয়। 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

যৈছে বীজ ক্ষন গুড় খও সার। 

শকরাসিত। মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥ 

ইহ1 মৈছে ক্রমে নিম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ! 

রতি প্রেমাধির তৈছে ধাডয়ে আস্বাদ ॥ 

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার । 

শান্ত দাস্ত সথ্য বাৎসল্য মধুব আর ॥ 

এই পঞ্চ স্থারীভাব হয় পঞ্চরস। 

যে রসে ভক্ত স্থখী রুষ্ হয় বশ॥ 

প্রেমাদিক স্কায়ীভাব সামগী মিলনে । 

কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥ 

বিভাব অনুভাব সাত্বিক ব্যভিচারী । 

স্তায়ীভাব হয় রস মিলে এই চারি ॥ 

দ্ধি যেন থণ্ড মরিচ কর্প্তুর মিলনে ॥ 
রস'লাখ্য রস হয় অপুর্বাস্বাদনে ॥ 

দ্বিথধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন । 

বংশী স্বরাদি উদ্দীপন কুষ্ণাদি আলম্বন ॥ 

অনুভাব ন্মিত নৃত্য গীতাদি উতদ্ভাত্বর। 
স্তস্তাদি সাত্বিক অন্ুভাবেশ ভিতর ॥ 

চিত্ব, তাহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি পাইলেও 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করেন না। কালে বিনাশশীল 
ভোগ্য বস্ত প্রভৃতির কথ৷ আর কি। 

১৩ কল্প, ১ ভ্ভাগ 

নির্ধেদ হর্যাদি তেত্রিশ বাভিচারী । 

সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ 

পঞ্চবিধ রস, শান্ত দ্াস্য সখা বাৎসলা। 

মধুর নাম শূঙ্গার রস সবাতে প্রাবলা ॥ 

শাস্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্যাস্ত হুয়। 

দাসতরতি রাগপরধ্স্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ 

সথ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীম।। 

স্বলাদেযর ভাব পর্যাস্ত প্রেমের মহিমা ॥ 

ব্রজেন্্রনন্দন রুষ্ নায়ক শিরোমণি । 

নায়িকার শিরোমণি রাধ1 ঠাকুরাণী ॥ 

অনপ্ত কৃষ্ণের গুণ টৌষট্ট্র প্রধান। 

এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্রকা"! ॥ 

অনস্তগুণ শ্রারাধিকার পঁচিশ প্রধান । 

যেই গুণের বশ হয় কষ ভগবান। 

এই মত দাশ্তে দাস সখ্যে সখাগণ। 

বাৎসল্যে পিত। মাতা আশ্রয় আলম্বন ॥ 

এই রসাস্বাদ নাভি নভক্কেখ গণে। 

রুষ্চভক্তগণ করে রস আসম্বাদনে। 

ক্ষেপে কহিল এট প্রয়োজন বিবরণ । 

পগ'ম পুরুষার্থ এই কুৰ্ঝপ্রেমধন ॥ 

পুর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে । 

তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥ 

ভূমিহ কারং ভক্তি শাঙ্কের প্রচার । 

মথবার লুপ্ত তীর্থেব করিহ উদ্দাব ॥ 

বুন্দাবনে কৃষ্চসেব। বৈষ্ণব আচার । 

ভক্ত স্বৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচাব॥ 

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সর শিক্ষাইল। 

শু বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥৮ 

চৈঃ চঃ মধাথও্ড ২৩ অধ্যায়। 

তৎ্পরে সনাতন গোৌরচরণে দীনভাবে 
নিবেদন করিলেন, আমি নীচ জাতি, 

নীচসেবা করিয়া পাঁমরের অধীন ভই- 
যাছি, ব্রহ্মার অগোচর যে সকল গভীর 

সিদ্ধান্ত আমাকে শিক্ষা! দিলেন, আশীর্ব্বাদ 

করুন যেন তাহা আমার হৃদয়ে স্ফ্তি 

পায়। পারাবারশুন্য অনস্ত গম্ভীর সিদ্ধা- 
স্তাম্বতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও হৃদয়ঙ্ষম করিতে 
আমার শক্তি নাই। পঙ্গুকে নাচাইতে 

। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমার 
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মন্তকে প্রীচরণ দিয়! আশীর্বাদ করুন। 

প্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভরে সনাতনের মস্তকে 

হস্তার্পণ করিয়। বলিলেন, আমি যাহা 

কিছু উপদেশ দিলাম, তোমার হৃদয়ে 

তাহ। স্কত্তি লাভ করুক । 

*তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল। 

ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রহ সফল কহিল ॥ 

তবে সনাতন প্রভূব চরণে ধরিয়]। 

নিবেদন করে দস্তে 'তিণ গুচ্ছ লঞ। ॥ 

নীচজাতি নীচ সেবী মুঞ্ি স্থুপামব। 

সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে সেই ব্রহ্মার অগোচর ॥ 

মোর মন উচ্ছ এই পিদ্ধান্তানৃতসিন্ধু। 

মোর মন ছু'হতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥ 

পঙ্গু নাচাইতে পার যদি হয় তোমার মন। 

বব দেহ মোর মাথে ধরিয়। চরণ ॥ 

মুঞ্ি যে শিক্ষাইনু তোনে স্ক,রুক সকল: 

এই তোমার বল হৈতে হবে মোব বল॥ 

তবে মহাপ্রতু তার শিরধা? করে। 

বর দিল এই সব প্ক,রুক তোমারে ॥ 

নংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন সংনাদ। 

বিস্তার কহন নাযায় প্রভুর প্রাদ। 

প্রভুর উপদেশামুত শুনে যেই জন। 

অচিরাতে মিলয়ে তাবে কৃঙ্ প্রেমধন ॥ 

চৈ? চঃ মধাখণ্ড ২৩ অধায। 

সনাতন পুনর্ববার গৌরচরণে নিবেদন: 
করিলেন, শুনিয়াছি সার্বভৌম ভট্টাচাধেঃর 

নিকট আত্মারাম শ্লোকের আঠারে। প্রকার 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই আশ্র্ধ্য ব্যাপার 

শুনিয়া আমার মন উক্ত হইয়াছে । 

[কপ করিয়া যদি পুনর্ধবার বলেন, শ্রবণ 
করিয়া পরিভৃপ্ড হই। চৈতন্য বলিলেন, 
আমি বাতুল, কখন্ কি প্রলাপ বলিয়াছি, 

সার্বভৌম তাহাই সত্য মনে করিয়াছেন। 
সহজে আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, 
তোমার ন্যায় সাধুর সঙ্গগুণে যাহা কিছু 

মনে হইতেছে, বলিতেছি। এই বলিয়া 
চৈতন্য মহা! উচ্ছাঁসের সঙ্গে 

চৈতন্য ও তাহার শিব্যগ্ণ 

শে ৮১০৮ এপ পপ এরর ররর. সর্প 

- ৮ ০ পিন 

শি স্পা সস সী আস সঃ 

৮ ৮ পপ স্প পণ পাশে সপ শ ৭ পাশ 

২৭ 
সস | ২৮ ০-স প্র 

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থাঃ অপুকুক্রমে | 
কুর্বস্তাটহতুকীং ভক্তিমিখংভূতগুণোহরিঃ ॥** 

ভাঁগবতোক্ত এই শ্লেকের একষট্ট্ি 

প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। এই সকল 
ব্যাখ্যাতে স্থলতঃ ভক্তি সাধন ও সাঁধু 

সঙ্গের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শ্রী- 

হরির সেব! বাতীত সকল প্রকার ফল সঙ্কল্ল 
পরিতাগ করত মোক্ষবাঞ্থা পর্য্যন্ত কৈতব 
প্রধানণ' জানিয়া শুদ্রভক্তিযোগে ভগ- 

বানের আরাধনা কর্তব্য। ভত্তি বিন! 

অন্য মাধন অজাগল-স্তনর ন্যায় বৃথা । 

ভক্তিই পরম প্রবল, ভক্তিই সর্ববাঁকর্ষক 

সর্ববাহলাদক মহাঁরসায়ন। ইহার গন্ধমাত্রে 
ভোগাঁভিলাষ মুক্তিকামনা ও দিদ্ধিন্তখ 

পলায়ন করে । সংসঙ্গ ভগবৎসেব। ভাগ- 

বৎ পাঠ নামজপ ও ব্রজভূমিতে বাস এই 
পঞ্চবিধ সাধনই প্রধান। ইহার মধ্যে 

সা ৮ পপ পা শী পর 

* যেসকলমুনি আন্মাধাম অর্থাৎ ধাহারা পর- 

মাতাতে নিরন্তর রমণ করেন, এবং এনিগ্রন্থাঃ” কিন 
তন্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওযাতে যাহারা বিধি নিষেধ বপ 
গ্রন্থের বাঁহভূতি হহযাছেন অথবা ক্রোধ অতঙ্কাবরূপ 

হদয়গন্থি হহতে যাহাবা মুঞ্কলাভ কারয়াছেন, 

তাভারা ৪ ঞহরিব মধুমষ গুণে আকুষ্ট হইয়া! তাহাকে 
(চিনি ভাক্ত কিয় থাকেন। 

ভাগবত ১মস্কন্ধ "ম অধ্যায়। 

প্ধন্মঃ প্রোজ্বিতকৈ ঠবোহত্র পরমোনির্মৎ- 
টি সঙাং'”। 

ভাগবত ১মস্বপ্ধ। 

মহামুনিরুত ভাগবত শাস্ত্রে, নির্মৎসব অর্থাৎ হিং 
সাদি রহিত সর্বভূতবংসল সাধুদিগের অনুষ্ঠের মোক্ষ 
পধ্যস্ত ফলাভিসপ্ধিরহিত পরমধন্ম নিরূপিত হই- 
যাছে। প্রোজ্ঝিত” শব্দে “প্র+ উপপর্গ থাকাতে শ্রীধব 

স্বামীর বাখ্যা অনুসারে মোক্ষাভিসন্ধি পর্যন্ত কৈভব 
বলিয়। বুঝিতে হুইবে। “প্রশব্দেন মোক্ষাভিসদ্ধিরপি 
কৈতবমিতি 1» (শ্রীধর) “কৈতব” অর্থে ছল কপ- 
টতা1। ভক্তিশাস্ত্রে মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রধান কৈতব 
বলিয়া উক্ত হহযাছে। 

“অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব। 
ধম্ম অর্থ কাম বাগ) আদি এইসব॥ 
তার মধ্যে মোক্ষবাগ্। কৈতব প্রধান । 
বাহা হেতে কুষ্ভক্কি হয় অন্তর্ধান ॥ 
রুষ্ণচভক্কিব বাঁধক যত শুভাণ্ুভ কর্ধ। 

সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্্ম ॥৮ 
চৈতন্ত চরিতামত আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায় ॥ 

সাপ 



২৮ তত্ববোধিনী পত্রিক। 
সম্স্মস 

কোন একটি স্বপ্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই | 
স্ুবুদ্ধি ব্যক্তির গ্রীহরিতে প্রেমোদয় হইয়। 
থাকে । ভক্ভিপ্রভাবে শ্্রীহরির গুণে আ- 

কৃ হইয়া ভক্তগণ সকল কামনা তাগ 
করত হরিপদারবিন্দ আশ্রয় করেন। 

সংমারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে যদ্দি 

সাঁধুসঙ্গ লাভ হয় তবে যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় 

কন্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সেই সাধক 
কেবল গ্রীহরির ভজন! করেন। ভাগবতে 

কথিত হইয়াছে, 

“সতসঙ্গানুত্ত ুঃসঙ্গো হাতুং নোতৎসহতে বুধঃ। 

কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃপ্দাকর্ণ্য রোচনং ॥৮ 

ভাগবভ ১মস্কন্ধ | 

সাধুসঙ্গগুণে যিনি বিষয়রূপ ছুঃসঙ্গ 

সস স্পেস পপ আশ 

হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি সাধু. 
মুখে কীত্যমান রুচিকর ভগবানের যশঃ- 

কথ। একবার মাত্র শ্রবণ করিতে পাইলে 

আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না । 

হে সনাতন! তোমার পবিত্র সঙ্গগুণে 

আমার হৃদয়ে এই সকল অর্থ ন্ফভি লাভ 

করিল। সনাতন গৌরমুখে “আত্মারাম' 

শ্লোকের বিবিধ তত্্রগর্ভ গভীর ব্যাখ্য। 
শ্রবণ করিয়া বিশ্মিত ও পুলকিত হইয়। 

বলিলেন, ভাগবতের গভীর তত্ব আপনি 

ব্যতীত আর কে জানে ? চৈতন্য বলিলেন, 

কেন আমার স্ততি করিতেছ ? ভাগবত 

শাস্ত্র আলোচন। করিলেই জানিতে পা- 

রিবে, প্রশ্োত্রচ্ছলে প্রতি শ্লোক প্রতি 

অক্ষরে নান। অর্থ প্রকাশ করিতেছে । 

সনাতন ! আমি একজন বাতুল, শ্লোকের 

ব্যাখ্যাতে যে সকল গুলাপোক্তি কৰিলাম 

কে তাহ মান্য করিবে? আমার ন্যায় 

বাতুলেরাই ভাগবতের এবম্বিধ অর্থ বুঝিয়! 

থাকে। 

“তবে ননাতন প্রভুর চরণে ধরিয়]। 

পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়। ॥ 
টি ০ চে 

১৩ বাজ, ১ ভাগ 

পূর্বে শুনিয়াছি তুমি সার্বভৌম স্থানে । 
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ বাখ্যান ॥ 

আশ্চর্য্য গুনিয়! মোর উৎকষ্ঠিত মন। 

রুূপাকরি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ 
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে। 

সার্বভৌম বাতুলত! সত্য করি মানে ॥ 
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে । 

তোমার সঙ্গ বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ 

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে। 

তোম। সব! সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ 

একাদশ পদ এই শ্রোক স্থানম্মীল। 

পৃথক নান। অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ 

হেতু শব্দে কহে ভূক্তি আদি বাঞ্থাস্তরে। 

তৃক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে ॥ 

এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার 

সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চ বিধাকার ॥ 

এই ধাহ। নাহি সেই ভক্তি অঠৃতুকী ॥ 

যাহ! হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী | 

তক্তি শব্দের অর্থ হয় দশ বিধাকার। 

এক সাধন প্রেমভক্তি নবপ্রকার। 

রতি লক্ষণ! প্রেম লক্ষণ! ইত্যাদি গ্রচার। 

ভাবরূপ। মহাতাব লক্ষণ রূপা আর ॥ 

শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পধ্যন্ত। 

দাস্য ভক্তের রাত হয় রাগ দশ। অস্ত ॥ 

সখা গণেব বাত অনুরাগ পথ্যন্ত। 

[পতৃ মাত নেহ আদি অন্থরাগ অন্ত ॥ 

কান্তাগণের রাত পায় মাভাব সাম! । 

ভক্ত শর্ধের এহ সব অর্থের মাহমা ॥ 

সর্বাকষক সব্বাহলাদক মহারপায়ন। 

আপনার বেগে করে সর্ব বিম্মরণ ॥ 

তুক্তি সিদ্ধি যুক্তি স্থখ ছাড়ায় যার গন্ধে। 

অলৌকিক শাক্তর গুণে কুষ্ণ কৃপায় বান্ধে॥ 

শান্তর যুক্ত নাহি ইহ! সিদ্ধান্ত বিচার। 

এই স্বতাবগুণে যাতে মাধুষ্যের সার ॥ 

গুণ শব্দের অর্থ গুণ কৃষ্ণের অনন্ত। 

সৎচিৎ রূপগুণ সর্ব পূর্ণানন্দ। 

শরশ্বধ্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা । 

ভক্ত বাৎসল্য আত্ম। পর্যন্ত বদান্যত। ॥ 

অলোৌডিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ। 

কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ 



[-এষ্ঠ ১৮১৩ চৈতন্য ও ভীহার শিষ্যগণ ২) 

পলা 

রস শশী 

পক্ষীমুগ বৃক্ষলত। চেতনাচেতন। 

প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কষঃগুণ ॥ 

হরি শবে নানার্থ দুই মুখাতম। 

সর্ধ অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়! হরে মন ॥ 

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ। 

চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ * 

তবে করে ভক্তি বাধক কন্ম অবিদ্যানাশ। 

শ্রবণাদ্যের ফল প্রেম করসে প্রকাশ ॥ 

নিজগুণে তবে হরে দেহেক্ত্রিয মন। 

এঁছে রুপালু রুষ্ণ ছে তার গুণ॥ 
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন । 

হরি শব্দের এই মুখা করিল লক্ষণ ॥ 

সেই উপাসক হয় র্রিবিধ প্রকার। 

অকাম মোক্ষকাম সর্ধকাম আর। 

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচাবজ্ঞ হয়। 

নিজকাম লাগি তবে কষ্ণেবে ভজয় ॥ 

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। 

সব ফল দেয় ভক্তি পরম প্রবল ॥ 

অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন। 

অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥ 

আগ অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি। 

জিজ্ঞান্থ জ্ঞানী ছুই মোক্ষকাম মানি ॥ 

এই চারি স্থুকতি ভয় মহাভাগ্যবান। 

ততৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ তক্তিমান॥ 

সাধুসঙ্গ কূপ! কিবা কৃষ্ণের কৃপায়। 

কামাদি হৃঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ 

হুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চন]। 

রুষ্ কষে ভক্তি বিনা অন্যকামন। ॥ 

“প্রশবে মোক্ষবাঞ্চ। কৈতব প্রধান। 

এই শ্লোকে শ্রীধরম্বামী করিয়াছে ব্যাথ্যান ॥ 

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ানু ভগবান ॥ 

স্লচরণ দিয়! করে ইচ্ছার পিধান 1 ॥ 

* যথাগ্রিঃ স্ুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্োধাংসি ভশ্মসাৎ। 
তথ| মদ্বিষয়। ভক্তি রুছ্গবৈনাংসি রুতন্নশঃ ॥১ 

ভাগবত --১১শ স্ৃন্ধ।। 

হে উদ্ধব! প্রদীপ্র অগ্নিশিখা যেমন কাষ্ঠ সকল 
ভম্ীভূত করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমুদয় পাপ- 
রাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে । 

1 পিধান শব্দের অর্থ নাশ। ইচ্ছার পিধান অর্থাৎ 
মোক্ষবাচ্ছ। পর্যযস্ত নাশ করেন। 

০০৭ "পপি ররর পু 

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেব! ভক্তির স্বভাব। 

এতিনে সব ছাড়ায় করে কষ্ধে ভাব ॥ 

জ্ঞানমার্গে উপাসক ছুইত প্রকার। 

কেবল ব্রহ্ম উপাসক মোক্ষাকাজ্জী আর ॥ 

কেবল ব্রহ্মউপাপক তিন ভেদ হয়। 

সাধক ব্রহ্মময় প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ॥ 

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্কি নাই হুয়। 

ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ত বঙ্ধময় ॥ 

তঁ?র স্বভাব ব্রদ্ধে কার আকর্ষণ। 

গুণাকৃষ্ট হঞ1 করে [নশ্ল ভজন ॥ 

রুষ্ণ বতিম্মীথ দোষ মায় হৈতে হয়। 
কৃষ্ণোন্ুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥ 

ভক্তি বিন। মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়। 

তবে গুক্তি পাইলে অবশা কৃষ্ণ ভজয় ॥ 

রুষ্ণতক্ত দ্রঃখহীন বাঞ্গান্তর হীন। 

রুষণ প্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ 

কুষ্ণকুপায় সাধুপঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়। 

সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে রুষ্ণ পায ॥ 

সতসঙ্গ রুষ্খসেবা ভাগবত নাম। 

ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান । 

এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়। 

বুদ্ধি জনের হয় কুষ্খপ্রেমোদয় ॥ 

উদাব মহতী যাব সর্বোত্তম! বুদ্ধি। 

নানাকামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ি ॥ 

ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়!। 

রুষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আবর্ধিয়। ॥ 

দেহরামী কর্মননিষ্ঠ যাজ্জিকাদি জন । 

সৎসঙ্গে কম্ম তাজ করয়ে তজন ॥ 

তপন্দী প্রভৃতি যত দেভরামী ভয় । 

সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয ॥ 

দেহবামী সর্বকাম সব আত্মারাম | 

কৃষ্ণকুপাষ কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সবকাম॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়। 

তবে সব তাজি সেও কৃষ্ণকে তজয ॥ 

একষ্টি অর্থ এবে স্ক,রিল তোমার সঙ্গে । 

তোষার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥ 



২৬৩ 

অর্থ গুনি সনাতন শিশ্মিত হইয়!। 
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়] ॥ 

প্রভূ কহে কেন কর স্তবন আমার। 

ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচার ॥ 

কুষ্ণতুল্য তাগবৎ বিভু সর্বাশ্রয়। 

প্রতি প্রোকে প্রতি অক্ষরে নানাঅর্থ কয় ॥ 

প্রশ্নোতরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার । 

যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 

চৈঃ চঃ মধ্যথণ্ড ২৪ অধ্যায়। 

ক্রমশ 

বৈদান্তিক মত। 

(পৃর্ধ প্রকাশিতের পর) 

নিবৃস্তা সা কথং তূয়ঃ প্রস্থয়েত প্রমাণতঃ | 

অসত্যেবাবিশেষেহপি প্রত্যগাত্মনি কেবলে ॥ 

প্রমাণত নির্ভড অবিদ্যা পুনরায় কি- 

রূপে উৎপন্ন হইবে । অবিশেষ ও কেবল 
প্রতাক আত্মায় সে থাকিতেই পারে ন|। 

নির্বিিশেষ আতমবোধ দ্বারা অবিদ্যা 

একবার নির্ত্ভ হইলেও আবার তাহা উৎ- 

পন্ন হইবে। পশ্চা কর্্মীধিকারের হেতু- 
সম্ভাবে কন্মবিধি হউক ? শুক্তি-ততু-জ্ঞান 

হেতু অজ্ঞানের একার নিরৃত্তি হইলেও 
তো! সময়াম্তরে আবার সেই শুক্তিতে 
রজততভ্রম হয়? প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন। 
অবিদ্য। প্রমাণত অর্থাৎ বেদ গুরু ও অনু- 

ভব দ্বার! নিবুত্ত কি ন। প্রমাণীগ্রি দ্বার] দগ্ধ 

হইলে আবার কিরূপে জন্মিবে। ম্বৃত ও 
ভম্মীভূত ভার্যয। কি পুনর্ববার প্রসব করি- 

বার জন্য জন্মিয়া থাকে ? যদি বল একটি 

অবিদ্ণার নিরৃত্ভি হইল বটে কিন্তু অন্য 
একটীর উৎপত্ভিতে বাধা কি? তদ্িষয়েও 

বক্তব্য আছে। বল দেখি, এই উৎপন্ভি 

অকারণ না সকারণ ? অবশ্য, অকারণ 

রলিতে পার না; কারণ, অকারণ কা- 

তত্তববৌধিনী পত্রিক। 

ৃ আছে। 

১৩ কপ্প, ১» ভাগ 

ধ্যোৎপত্তিতে অতিপ্রসঙ্গ ₹ দোষ পড়ে। 
আর যদি সকারণ বল তবে জিজ্ঞাস্য এই 
যে, মেই কারণ আত্মা না অনাত্বা ? অ- 
বশ্য, আত্ম! অবিদ্যাস্তর উৎপত্তির কারণ 

হইতে পারে না। এক্ষণে এইটি প্রতি- 

পন্ন কর যাইতেছে । মূল শ্লোকে আত্মার 

অবিশেষ ও তেবল এই ছুই বিশেষণ 
“অবিশেষ' বলাতে মৃত্ভি প্রভৃতি 

' কতিপয় বিশেষ না থাকিলেও তদতিরিক্ 
 অন্যও কোন বিশেষ হইতে পারে এজন্য 

“কেবল" এই বিশেষণটার প্রয়োশ । আবার 

; “কেবল' অর্থাৎ একাকী আত্মারও প্রযত্বাদি 

_গুণযোগরূপ বিশেষের আশঙ্কা আমিতে 

' পারে তন্নিরৃত্ভির জন্য “অবিশেষ” বিশেষণের 

সি সপ পাপ পা পাপ পাল শসিস্পা শ্পিশাাশিট ৩ শািসীটি 

সর এ সস,» পপ. সদ 

প্রয়োগ । ফলত অবিশেষ ও কেবল এই 

দুইটার এইরূপ ব্যাখ্যান ও বাখ্যেয় ভাব 
বুঝিয়া লও | যাক্, অবিশেষ ও কেবল 

প্রত্যক্ আত্মায় অর্থাৎ সর্ববান্তর পরমার্থ 
বস্ততে সেই অবিদ্যা থাঁকিতেই পারে না, 
কোনও মতে সন্ত লাভ করিতে পারে 

না। কারণ,অনহাঁয় আত্মার অর্থাৎ কুটস্থের 
কর্তৃত্ব-সঙ্গতি নাই। কর্তৃত্বের অসন্ভাবে 
অবিদ্যা আশ্রয়শুন্য হয়। স্থৃতরাং স্বীকার্ধ্য 

কুটন্ছে অবিদ্যা থাকিতেই পারে না। 
আর যদি তীর অবিদ্যান্তর সহায় স্বীকারও 

কর ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় ণ বা অন- 
বস্থাপ্; দোষ অণিবার্ধ্য হইয়া] পড়ে। মূল 

শ্লোকে একটী অপি শব্দের প্রয়োগ আছে । 
০ এ পপ 

* অলক্ষো লক্ষণ যাওয়াকে অতিপ্রসঙ্গ বলে। 
উৎপাঁভুর প্রসক্তি নাই অথচ তাহ) স্বীকার করিতেছ 
এহ দোষ । 

1 আবিদা থাকিলে কর্তৃত্ব থাকিবে আবার কর্তৃত্ব 
থাকিলে অবিদা! থাকিবে। পুর্বে মিন আশ্রয় পরে 
তিনি আশ্রিত আবার পুর্ধে যিনি আশ্রিত পরে তিনি 

আশয়। এইবপ চক্রগতির নার উভয়ের আশ্রয় 

আশ্রিত ভাবেব নৈরস্তধযকে অন্যোন্যাশ্রয় বল! যায়। 
ইহা! একটা দোষ । 

£ একটা অবিদ্যার নাশে আশার একটা অবিদ্যা, 



৮ শসা হা, 

জো ১৮১৩ 

পপ পা ০ মেস 
প্রা শা আর সস পম সপ সস. 

তদ্দারা অন্য পক্ষ অথাৎ খনার অবি- 

দ্যান্তর উৎপত্তি খণ্ডিত হইতেছে । অনা- 

আ্াতেও অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে 

না। অনাত্মা অবিদ্যার কার্যা, স্্বতরাং 

কার্য যে অনাত্সা সে কিরূপে অবিদ্যার 

কারণ হইবে? আর তোমার শুক্তিকা- 

দৃষ্টান্তেও আমার বক্তব্য আছে। শুক্তি- 
কাদিতে অবিদ্যা-শক্তি-ভেদের রজতাদি- 

বিক্ষেপরূপ উপাদানাংশেরই জ্ঞান দ্বার 

নিবৃপ্তি হয় কিন্তু তাদৃশ অনন্তশক্তিমৎ যে 

অচ্ঞান তাহ৷ থাকিয়! যাঁয়,তদ্বশাৎ ভ্রান্তির 

উদয় হইতে পারে । অতএব শুক্তিব1- 

দৃষ্টান্ত এস্থলে খাটে না $। 
নচেৎ ভূয়ঃ প্রস্থয়েত কর্তাভোক্তেতিধীঃ কথম্। 

সদশ্্রীতি চ বিজ্ঞানে তন্মাৎ বিদ্যাইসহায়িক! | 

সতব্রন্দমই আমি এই জ্ঞান হইলে 
যদি পুনরায় অবিদ্যার উৎপন্তি না 
হয় তবে কর্তা ভোক্তা ইত্যাকার বুদ্ধি 
কিন্ধেপে হইবে । অতএব বিদ্যা অস- 

হায়। 

অবিদ্যার পুনরন্ুৎপন্ভিতে কি ফল 

তাহাই বলিতেছেন । সহই অর্থাৎ ব্রহ্মই 

আমি এইন্ূপ বিজ্ঞান কিনা বিশিষ্ট জ্ঞান 

অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুতব হইলে পরে যদি 
লাশ শপ পপ শর পপ রর 

তন্নাশে অপর একটী, এই ৰপে অনন্ত অবিদ্যাব প্রবাহ 
্বীকারকে অনবস্তা বলে । ইহাও দোষ । 

$ অবিদযাশক্তি দুই প্রকার। সে এক শক্তি দ্বারা 
ব্ত-স্বরূপকে আবরণ করে। ইভার নাম আবরণ- 
পক্ত। আর এক শক্তি দ্বার! বস্তকে অন্যরূপে গ্রতি- 

[সিত করে। ইহার নাম বিক্ষেপ-শক্তি । অবিদা। 
শক্তিকাদিতে স্বীয় বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা রজত-নাস্তি 

আনিয়াছিল। এইযে রজত-্রান্তি ইহার উপাদানই 
বিক্ষেপ শক্তি। কারণ ততং্প্রভাবেই শুক্তিতে রজত- 
প্রতিভাস হয়। জ্ঞান দ্বারা এই উপাদানেরই-_ 
বিক্ষেপেরই নাশ হইতেছে কিন্ত মূল অনস্তশক্তিমৎ যে 
অজ্ঞান তাহ থাকিয়। যাইতেছে। স্থতরাং এক্ষেত্রে 
অজ্ঞানের পুনরু২পর্তি সম্ভব। কিন্তু আত্মাতে স্বয়ং 
অবিদ্যাই প্রমাণাগ্রি দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। সুতরাং 
এক্ষেত্রে তাহার পুনরুৎপন্ডি অসম্ভব। কাজেই 
শুক্তিকা ৃষ্টাস্ত এস্থলে থাটিল ন|। 

বৈদাস্তিক মত 

শিস শিস শা টা ্া্াপ্ শী টপ প্র 

আর অবিদ্যার উদ্ভব না নাহয় তবে বর কর্্মাধি- 
কারের হেতুতৃত কর্তৃত্ব ভোক্ত ত্ব বুদ্ধি কি 

রূপে উদ্ভৃত হইবে, হইতেই পারে না। 
মূলে একটা ণ” আছে। কর্তৃত্ীর্দির বাস্ত- 
বত্ব-শঙ্কা নিরৃত্তির জন্য উহার প্রয়োগ । 

ফলত এই কর্তত্বাদি যদি বাস্তব কিছু 

হইত তাহ! হইলে বিদ্য। দ্বারা তাহার 
নিরত্তি হইতে পারিত না, কাজেই আত্মা 

₹ও মুক্তির ব্যাঘাত খাটত। এক্ষণে জ্ঞান 

ও কন্মের সমুচ্চয় নিরাসের উপসংহার 

হইতেছে । যখন বিদ্যা উৎপন্ন হইলে 
কম্ম অসম্ভব হয় তখন অসহায় অর্থাৎ 

কন্ম-নিরপেক্ষ--একমাত্রই বিদ্যা মুক্তি- 

হেতু ইহা সিদ্ধ হইল । 
অত্যরেচয়পিতুাক্তে। ন্যানঃ শ্রত্যাইতএব হি। 

কন্মভো। মানসান্তেভ্য এতাবদিতি বাজিনাম্ ॥ 

অমৃতত্বং ক্রতং যম্মাৎ ত্যাজ্যং কন্ম মুমুক্ষভিঃ। 

বিদ্যা কন্ম-নিরপেক্ষ হইয়াই মুক্তির 
হেতু হইয়। থাকে যুক্তিবলে ইহা! সমর্থিত 
হইল । এক্ষণে তদ্দিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদ- 

শিত হইতেছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে 

'ত্যং পরং পরং সত্যং" “সত্যই পর, পরই 

সত্য” এইরূপ উপক্রম করিয়া, সত্য তপ 
প্রভৃতি মানসিক কম্ম সকল শ্রেয়ঃসাধন- 

তায় নির্দেশ পূর্বক পরে “তানি বা এতা- 
ন্যবরাণি তপাংসি” “সেই এই সমস্ত তপস্য 
অশ্রেষ্ঠ” এই বাক্যে তুচ্ছ-ফলত্বে তৎসমু- 
দায়ের আবার নিন্দাবাঁদ করিনা, “ন্যাস- 

ইতি ব্রহ্ম" 'সন্ন্যাপই ব্রহ্ম” এই কথায় তত্ব 
জ্ঞানের অন্তরঙ্গভূত কর্মম-সন্ন্যাসেরই প্র- 
শংস] কর! হইয়াছে । এখন বুঝ, নিন্দিত 

বিষয়ের হেয়ত্ব এবং প্রশংসিত বিষয়ের 

উপাগেয়ত্ব হেতু মুক্তির কন্মাপেক্ষিত। 
থাকিলে সন্নবামবিধি অসঙ্গত হয়। স্ৃতরা* 

কর্মমসন্নযাস-সহকৃত আত্মজ্ঞানই যে মুক্তি 

সাধন শ্রুতির ইহাই মুখ্য তাৎপর্য । আর 



৩ তন্ববোধিনী পত্রিকা 
শ্লোকে একটা “অতএব হি” শব্েের প্রয়োগ | ইহার কোন সার্থকতা থাকে না! “ন 

আছে। ইহার অর্থ জ্ঞান স্বফকল দানে | কর্ম্মণ] ন প্রজয়া” কর্ণ দ্বার! নয় প্রজা ছার! 
কর্ম-নিরপেক্ষ এই হেতুই, এইরূপ বুঝিতে | নয়, ধন দ্বার! নয়, একমাত্র ত্যাগ-_কর্ধা- 
হইবে। এক্ষণে যুক্তি যে কর্-নিরপেক্ষ | ত্যাগ দ্বারাই অনেকে মুক্তি লাভ করিয়া- 
তদ্ধিষয়ে অন্যও আত প্রমাণ প্রদর্শিত ; ছেন ; কর্ম্মত্যাগই সকলের উৎকৃষ্ট মুক্তি 
হইতেছে । বাজসনেয়িদিগের উপনিষদে | সাধন; কর্ম ত্যাগ দ্বারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি 
'আত্মনি খন্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে | হয়; ইত্যাদি শান্ত্রবলে কর্মসন্ত্যাসসহ 
ইদং সর্ববং বিদিতং, “আত্মা দৃষ্ট শ্রুত মত | আত্মজ্ঞানই মুক্তিসাধন বলিয়া নির্দিষ্ট 
ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিদ্িত | হইতেছে । অতএব সাধন-চতুউয়-সম্পন্ন 

হওয়! যায়” এই কথার অবতারণ! করিয়া | আত্মত্ত্বজিজ্ঞান্থ মুমুক্ষুর কর্ম্মত্যাগই শ্রেয়। 

নদত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা অগ্থৈততত্ব প্রতি- | এখন বুৰিয়া দেখ, যখন জ্ঞানলিপ্দর সম্বন্ধে 
পাঁদন পূর্ববক উক্ত হইয়াছে “উক্তানুশাস- | কর্মানিষেধ তখন জ্ঞানীর পক্ষে তদ্বিষয়ে 
নাসি মৈত্রেয়ি এতাবদরে খঙ্বস্বৃতত্বং, “হে ! আর কি বক্তব্য আছে। 
মৈত্রেয়ি! তুমি অনুশিষ্ট হইলে এতা- আগ্রষ্টোমবদ্িত্যুক্তং তত্রেদমতি ধীয়তে ॥ 
বতই মুক্তি! এই ভ্রুতিতে জ্ঞানেরই এই অদ্ধ শ্লোক পূর্বোক্ত অদ্ধের স- 
যে মুক্তি-সাধনতার অবধারণ দেখা গেল হিত অন্বিত। যিনি মুমুক্ষ তিনি কন্ম- 

ইহাই তাহার কশ্ম-নিরপেক্ষিতার নিদর্শন; ; সন্ন্যাস পূর্ববক জ্ঞাননিষ্ঠ হইবেন যুক্তিবলে 
নচেৎ “এতাঁবৎ “যাহা! কহিলাম এতাঁবৎই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়।৷ এখন পুর্ব্বোক্ত 
মুক্তি এই অবধারণার্থক বাক্যের কোনও ; আগ্মস্টৌম দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক দোঁষ 
সঙ্গতি থাকে না। আর “মম্ৃতত্বপ্য না- | প্রদর্শিত হইতেছে । 
শান্তি বিভ্তেন “বিত্ত দ্বার! মুক্তির আশা | নৈককারকপাধ্যত্বাং ফলান্যত্বাচ্চ কম্মণঃ | 
নাই? তত্রোক্ত এই শ্রুতিও বিত্তসাধ্য বিদ্যা তা্বপর্বীতাইতো পৃষ্টাঞ্জো [বষমো শুবেং ॥ 

কর্মের মুক্তি-সাধনতার অভাবেরই জ্ঞাপক | দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। অগ্থিষ্টো- 
হইতেছে । আর একটী কথা, “বিদ্যা, ৰ মাদি কাধ্য বহু-কারক-পাধ্য অর্থাৎ নিয়ত 

ূ 

ৃ 
খবিদ্যাঞ্চ, “বিদ্যা ও অবিদ্যা। উভয়কে | ত₹তু দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্রপ্রয়োগ সম্পাদ্য এই 

জাঁনিবে অবশ্য এই জ্ঞান ও কম্মের । হেতু এবং উহার ফল বিভিন্নরূপ অর্থাৎ 

সমুচ্চয়কে পূর্ববসিদ্ধান্তের বিরোধি মনে ; “ঘদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া৷ উপনিষদ! 

করিতে পার কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। | বা তদেব বীর্যযবত্তরং ভবতি”যাহ বিদ্যা! কি 
এই শ্র্তিতে যে বিদ্যা শব্দ আছে ; না উপাসন। জ্ঞান ও শ্রদ্ধাদি দ্বার! কৃত হয় 

ইহার অর্থ দেবতোপাসন বিদ্য] বা! জ্ঞান। ; তাহাই বলত্র+ এই শ্রুতি বলে বিদ্যা বা 

শ্ততরাং এই জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ে | উপাসনা-জ্ঞান দ্বারা অপেক্ষাকৃত বলবৎ 
কোনই বিরোধ আইসে না। যদি তুমি | ফলবিশেষ সম্ভব এই হেতুও কম্ম সহকারি 

ইহ! দেবতোপাসন বিদ্যা বলিয়া স্বীকার | অপেক্ষা! করিতেছে। কিন্তু বিদ্যা এইরূপ 

নাকর তাহা হইলে “অগ্রে নয় স্থুপথা” | নহে । ইহ! তদ্বিপরীত কিন! কম্ম-স্বভাবের 

'হে অগ্নি আমায় স্থপথে লইয়। যাও এই | বিপরীত-স্বভাঁব। বিদ্যা বস্ততন্ত্র ও প্রমাঁণ- 

স্থলে অগ্নির নিকট এই যে পথতিক্ষা | পরতন্ত্র এবং নিরতিশয় মোক্ষই উহার 
ররর সপ 



নিবি বৈদাস্তিক ৩৩ 
(সস. সস্উ ৯২ শপ পা 

চে মর সম্প শ। পি 

একমাত্র ফল, স্থতরাং উহার সহকারি | ভোগ্য বিষয়ের অভাব বশতই অহঙ্কার ও 
অপেক্ষা নাই | যখন কর্ম ও বিদ্যার এই | ফলার্থিতা৷ থাকিতেছে না । অতএব যখন 
রূপ স্বভাবভেদ তখন অগ্নিষ্টোমের দৃষ্টান্ত | অহঙ্কার ও ফলার্ধিতারূপ নিমিত্েরই অঙ্- 

বিষম অর্থাৎ দার্টাস্তিকের অননুরূপ | স্ভাব তখন কর্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় 

সস সপ পর শপ, 

ৈ সপ পিসী 

হইয়। পড়িল। তাহার আর কিরূপে ঘটিবে | 

কুষ্যাদিবৎ ফলার্থত্বাদনাকর্ম্োপবৃংহণম্। তম্মাদজ্ঞানহানায় সংসারবিনিবৃত্তয়ে। 

অগ্রিষ্টামত্বপেক্ষেত বিদ্যানাৎ কিমপেক্ষতে ॥ ব্রহ্মবিদ্যাবিধানায় প্রারব্োপনিষত্বিমম্ ॥ 

দৃষ্টান্তের বৈষম্যই প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব সংসারোচ্ছেদকর অজ্ঞান-নাশ 

অগ্নিষ্টৌম সাতিশয় *্* কারণ উহার প্র- : এবং ব্রচ্মবিদ্য। বিধানের নিমিত্ত এই উপ- 
ক্রিয়াবিশেষ-সাধা-ফলার্থিতা আছে। সে! নিষৎ আরব্ধ হইয়াছে । 

এই সাধ্য-ফলার্থিতা হেতু অন্য সহকারি অজ্ঞান-নাশের 'নিমিতত বিদ্যাই অপে- 
কর্ম অর্থাৎ বিহিত উদগীথাদি অঙ্গসংস্ষ্ট | ক্ষিত কর্ম নছে এই কথার অবতারণ! 
উপাসনাদি কম্ম দ্বারা উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধিকে ; করিয়া এতাব€ শ্রন্থে কর্মের নিজে বা 

অপেক্ষা করে । কৃষি বাণিজ্যাদিতে ফল- ! জ্ঞান-সহকারিতাতেই হউক কোনও রূপে 

বৃদ্ধির নিমিত সাধন-বিশেষের বৃদ্ধি আব- ; মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ হেতুত্ব নাই ইহা 
শ্যক ইহা স্থপ্রসিদ্ধ ; অগ্নিষ্টোমকেও সেই : প্রতিপাদন পুর্ববক প্রক্কত কথার উপসংহার 
রূপ বুঝিও। কিন্তু বিদ্যা নিরতিশয়-ফল | করা হইতেছে। অজ্ঞানহানি অর্থাৎ অনাদি 
অর্থাৎ স্বকলে অতিশয় কিনা অতিরিক্তকে ! অজ্ঞান-নিরাস-সিদ্ধির জন্য অপেক্ষিত যে 

অপেক্ষা করে না এই হেতু সে কোন্ সহ- : ব্রহ্মবিদ্যা তত্প্রতিপাদনের নিমিভ্ড এই 

স্পা 

০০০০ 

কারি বস্তুকে অপেক্ষা করিবে । উপনিষৎ বেদান্ত ভাগ আরদ্ধ হইয়াছে । 

প্রত্যবায়স্ত তন্তৈব যস্যাভন্কার ইবাতে। ৷ এস্লে উপনিষ্শব্দ লক্ষণাবলে বেদান্ত 

অহঙ্কারফলার্থত্বে বিদ্যেতে নাস্মবেদিনঃ ॥ | প্রযুক্ত হইয়াছে । 

যাহার অহঙ্কার ইউ হইতেছে তাহা- সদেরুপনিপৃণ্বন্য কিপি চোপনিন্নৎ ভবে । 

রই প্রত্যবায়। আত্মজ্ঞের অহঙ্কার ও মন্দীকরণভাবাচ্চ গঙাদেঃ শাতনাত্থা ? 

ফলার্থিত। নাই । ভাল, তবে উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ 

তুমি কহিয়াছিলে “অকুর্ববন্ বিহিতং | কি? এই প্রশ্নে ব্র্ধ-বিদ্যাতে উহার শব্দ- 
কন্ম্ম “বিহিত কর্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় | বল প্রদর্শন পূর্বক উহার বুযুৎপতভিলভ্য 
হয়” ইহাতেও বক্তব্য আছে । এই কর্মের | অর্থ-বলেও কেবল ব্রহ্ম -বিদ্য।ই থে মোক্ষ- 
আমি কর্তী, এই কর্ম করিয়া এই ফল | হেতু তাহার সুচনা! করিতেছেন। উপ ও 

আমি ভোগ করিব ইত্যাকার অহঙ্কার অ- | নি এই ছুই উপসর্গ-যোৌগে সদ ধাতুর উত্তর 
াৎ অহংবুদ্ধি যাহার স্বাভাবিক রহিয়াছে | কিপু্ প্রতায়ে উপনিষৎ সিদ্ধ হইয়াছে । 

সেই অধিকারীরই বিহিত কম্মের অননু- | কিন্তু ইহাতে বিশরণ, গতি ও অবসাদন 
টানে প্রত্যবায় হইবে। কিন্ত যিনি | এই তিনটা ধাত্বর্থ আছে। যাহারা মন্দ- 
আত্মতত্ববিৎ আত্মতত্ব-জ্ঞান-নিষ্ঠ ভাহার | বুদ্ধি তাহাদিগের জন্ম ও জরাদি শিথিল 

:* অভাব পুরণকজে অতিশয় কিনা অতিরিক্তকে করিয়া দেয় এই জন্য উপনিষৎ ইহা 
অপেক্ষা করে এই জন্য সাতিশয়। বিশরণ অর্থে প্রযুক্ত। জিজ্ঞান্তর উপ অর্থৎ₹ 

শশী শীত শসসসিনরা শ শা 



৩৪ তন্তববোধিনী পত্রিক। ১৩ কলস, ১ গাগ 

সমীপে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিয়া দেয় 
এই জন্য উপনিষৎ ;--ইহা! গত্যর্থে প্রযুক্ত। 

'আর তত্রৃজ্ঞর্দিগের জন্ম জরাদি নিশ্চয় নাঁশ 

করে এই জন্য উপনিষৎ ;__ইহা অবসাদন 

অর্থে প্রযুক্ত । এইরূপ সম্যক্ ধাত্বর্থ 

যোগ-বলে বিদ্যাকেই উপনিষণ বলিয়। 

বুঝিবে । আর বিদ্ার জন্য উদ্দিষ্ট বলিয়! 
গ্রন্থও উপনিযৎ। যেমন লাঙ্গল শষ্যের 

জন্য উদ্দিষ্ট এই হেতু লাঙ্গলকে জীবন 
বল যায় ইহাঁও সেইরূপ | 

প্রতিষেদ্ধমশক্যত্বান্নেতি নেভাঁতি শেধিভম্। 

ইদ্দং,নাহমিদং নাহমিত্যদ্ধা প্রতিপদ্যতে ॥ 

নেতি নেতি প্রকারে অর্থাৎ ইহ! আমি 

নহি ইহা আমি নহি এই প্রকারে অবশেধিত 
প্রত্যগাত্সাকে প্রতিষেধ করা যায় না এই 

হেতু তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইতেছেন। 
তুমি বলিতেছ মুমুক্ষুর মোক্ষ-সাপন 

ব্রন্মাত্ব-জ্ঞানের নিমিন্ত বেদান্তের আরন্ত | 

ভাল; কিন্তু ইভাতে একটু কথা আঁছে। 

জ্ঞানোদয়ের নিমিভ নেদান্তের আরম্ভ 

তখন সঙ্গত হয় যদি জ্ঞানোদয় বন্ট্রটাই 

পি শা পাপ সপ এ ০০১৯৩ ০ পপল ০ ০্পো্পীপসপ্সীপ শপ পা সপ পাপা 

রি পি আস শশা শিশ 

পাশা শিশ্স্পী পি শি পপ শি 

সম্ভব হয়| কিন্তু আত্মার সংসারিত্ব-»ম্পা- 

দক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত যখন | 

জ্জীনের বিনোধ তখন ভূমি শত সহত্র: 

কথাতেও তাহা উৎপাদন করিতে পার 

না। আর এদিকেও দেখ, প্রত্যক্ষাদির 

সহিত কাহারও বিরোধ নাই, স্থতরাং উহা! 

বলবৎ এই হেতু এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 

উপজীবি শাস্ত্র নিতান্তই ছুর্বল এই হেত 
কথঞ্চিৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও যদি এই 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ গংসারকে বাধিত করে তবে 

এই গঞুতাক্ষের যে অনুভব তাহ] প্রত।গা- 

আরও ব্রন্মরূপত্বরকে কেন না বাধিত 

করিবে । ইহার প্রত্যুক্তরে কহিতেছেন । 
“নেতি নেতি” “ইহা নহে ইহা! নহে, 
ইত্যাকারে সকল দৃশ্যের প্রতিষেধ হইলে 

ৃ 

যে আত্ম-তত্ব অবশেষ থাকে, তাহা! যে 

হেতু প্রতিষেধের অবধি বা সীমাভূত, 
প্রতিষেধকর্তীর স্বরূপ, এবং প্রতিষেধের 

সাক্ষী বা. দ্র রূপে অবস্থিত এই হেতু 
তাহার প্রতিষেধ হয় না, স্তরাং তাহা 

সাক্ষাৎ নিঃসন্দিপ্ধবূপে উপলব্ধ হয়। যদি 

বল কিরূপে তাহার উপলব্ধি হয় তাহ। 

কাখত হইতেছে । অমি আত্মা, আমি 

এই দেহস্বরূপ নহি, আমি এই সকল 

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও তাহার উপা- 

দাঁন অচেতন বা অজ্ঞান পর্যন্তও নহি) 
কিন্তু আমি এই সমস্ত দেহেক্দ্রিয়াদির 
প্রকাশক অলুপ্ত-প্রকাঁশ, কুটস্থ ও অক্ষর, 

যাহাতে সমস্ত জগতের আশ্রয় অনভি- 

বাক্ত আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে তিনিই 
আমি। এইবূপেই আত্মেপলন্ধি হয়। 
এক্ষণে বুঝ ইহা দ্বার বিদ্যার অনুৎপত্তি 

শঞ্ধা নিরাকৃত হইল । আর সমস্ত শ্লো- 

কার্থ দ্বারা বুঝিতে হইবে প্রত্যক্ষা্দি 

প্রতাগাস্সার বাধক নহে। 

অহংধারদমাষ্মোখ। াচারস্তণগোচব]। 

নিষদ্ধাক্সোদ্তবত্বাৎ স] ন পুনশ্মীনতাং ব্রজেৎ॥ 

অহং বুদ্ধি ইদং আত্মা হইতে উত্খিত 

৪ নাঁচারন্তণগোচর, সে নিষিদ্ধ আত্মা 

৷ হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রমাণত্ব লাভ করিতে 
পারে না। 

আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 
উৎপন্ন হইলেও টেকিতে পারে না) কারণ 
দেেহেক্দ্রিয়াদিতে অভিমান অর্থাৎ আত্ম- 
বুদ্ধির নিরন্তর অনুরুত্তি হইতেছে । এই 
প্রশ্নে কহিতেছেন,যে,এই দেহাদিতে আত্ম- 

বুদ্ধি একে তো প্রমাণমূলক নহে; তার 
উপর আবার ইহ। বাধিত অর্থাৎ প্রমাণত 

নষ্ট বিষয়ের অনুরভি,ম্তরাং ইহ! আভাস 
এই হেতু ইহা জ্ঞানের প্রতিপক্ষ হইতে 
পারে না। এইরূপ অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত 
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করিয়া এক্ষণে বেদোক্ত জ্ঞানেরই প্রাবল্য 

প্রদর্শিত হইতেছে । দেহেক্ড্িয়াঁদ অনা- 

আ্লাতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাকে' অহংধী 
অর্থাৎ অহঙ্কার বল] যাঁয়। সেই অহংধী 
অহংকর্তার ইদং অংশ হইতে অর্থাৎ পূর্ব 
পূর্বব অহঙ্কারের বাঁসনা-কবলিত অন্তঃকরণ 

রূপ ইদং আত্মা হইতে উত্থিত, অধ্যাসা- 

আ্বক। অহতধীর স্বরূপত এইরূপ দৌর্বল্য 
প্রদর্শন পুর্ববক এক্ষণে বিষয়ভেদ বশতও 

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । যাহ স্বতঃ- 

সভ্ভাহীন অথচ প্রত্যক্ষ-ব্যবহার-গোচর 

তাহাই বাচারন্তণ। স্পঙ্ট কথায় যাহ! 
মিথ্য। জড় ও অনাত্ম রূপ তাহ। বাচারস্তণ । 

এই বাচারস্তণই ইদ্ধীর গোচর বা বিষয়। 
যখন এইরূপ হইতেছে এই হেতু অর্থাৎ 
“নেতি নেতি' শাস্ত্র বার নিষিদ্ধ যে আত্মা 

তদুথিত এই হেতু আত্মযাথার্থ্য জ্ঞানের 
পর সেই ইদংধী আর কিছুতেই প্রমাণ 

হইতে পারে না। কারণ স্বপ্রাবস্থা-বিশেষ- 
জাত জ্ঞানের ন্যায় ইহা অবস্ত,অবস্তজাত ও 

অবস্ত্র-বিষয়ক । অতএব বেদৌক্ত জ্ঞানই 

প্রবল, অন্য নহে ইহাই সিদ্ধান্ত । 

ক্রমশ । 

প্রভাত চিন্ত। ৷ 
ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ কর। 

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রতিদিন প্রভাত- 

কালে তাহার স্থষ্টিকে জাগ্রৎ করিয়। তা- 
হার মঙ্গল কাধ্যে কেমন নিয়োজিত ক- 

রেন। তাহার আদেশে কনকময়ী উষ। 

গাট অনুরাগভরে মহোলানে ভাহার প্রেম- 

করুণাভ। দিগন্তে বিস্তার করিয়। নব দিব- 

মের সুচনা করে। জগত্প্রাণ সনীরণ 

তাহার প্রীতি-স্ধা বহন করিয়া মধুর মধুর- 
তর রূপে প্রবাহিত হয়। বিহঙ্গকুল শশ- 

ূ 

হইতে বলিতেছেন না? 

ররর পা পপ, 

শা শাক শা 

ব্যস্তে স্ব স্ব আহারাম্বেষণাদি কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 

হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রাণদাতার প্রতি 

নির্ভর-সৃচক আনন্দ কোলাহল ব্যক্ত করিয়। 

ভক্তের প্রাণ মন ভরণ করে । এসময়ে 

প্রত্যেক বৃক্ষ লতা-_তাহাদিগের প্রত্যেক 

পত্র পুষ্প ও ফল-_বায়ু ও সুধ্যালোকের 

সহিত মিলিত হইয়। স্ব স্ব জীবন ধারণের 

প্রয়োজন অনগত হইয়। যেন তাহার পি- 
দ্বির নিমিভে তৎপর খাকে। সৃত্য দিজ্ম- 

গুল প্রকাশিত করিয়। উদ্যম ওস্ফন্ডি 

সহকারে রেখামাত্র আতক্রম না করিয়! 
স্বীয় অক্টার নিদ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইতে 

থাকে । এ মময়ে হেমানব! তুমিকি 

জাগ্রৎ হইয়া আপনার কার্য কি তাহা 

প্রণিধান করিবে না? যিনি প্রত্যেক 

পুষ্পকে যেন নাম *% ধরিয়া ডাকিয়। 

তাহার স্ববাম ও সৌন্দর্য বিকীরণ দ্বার! 

স্বীয় স্বীয় জন্মের সফলতা৷ সম্পাদন ক- 

রিতে বলিতেছেন, তিনি কি তোমার 

অমরাত্মার উচ্চ ভাব ও নিয়তির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া তোমাকে অদ্য জাবনপথে অগ্রসর 

রুক্ষ সকল প্ৃ- 

থিনী হইতে রসাকর্ষণ দ্বার! জীবন ধারণ 

করিলেও যেমন তাহারা উন্নতি ও পুষ্টি- 
বদ্ধন জন্য সূর্ধযরশ্মি ও বৃষ্টিবিন্দুর প্রত্যা- 
শায় উদ্দমুখে প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তুমি 
ংসারে নিবদ্ধ থাকিয়া সংসারের কার্যে 

রত থাকিয়াও প্রেমসুধ্য ও করুণাঘন 

প্রাণেশ্বরের দিকে তাকাইয়৷ তীহার প্রিয় 

কাধ্য বলিয়। সংসারকার্ষো প্ররৃত্ত হও। 

তিনি অস্বত কিরণ দ্বার! তোমার ছদয়ের 

প্রীতিপুষ্প প্রস্ফ,টিত করিবেন, ও কৃপাবারি 
বর্ষণপূর্বক তোমাকে শান্তি স্ধাতে আপ্রা- 

* “এক একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝ প্রভু _ 
একে একে ফুলগুলি তাই ফুহিম্ব' উঠিছে বনে ।» 

কার গান। 
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বিত করিবেন। ত্বাহা হইলে তুমি সং- 
সারে অনাসক্চিভ্ত হইয়। তাহার প্রেম 

কর্তৃক প্রণোদিত ও তাহার মধুর ভাবে পূর্ণ 
হইয়] সাংসারিক কর্ম করিতে পারিবে । 
সংসার আমার নিজের এ রূপ ভাবে মুগ্ধ 

হইয়! কর্ম করা তোমার উচিত নছে। 
যেহেতু এ সংসার তোমার নিজের নছে। 

এ সংসার ঈশ্বরের। তোমার ইহাতে 

কিছুই স্বত্ব নাই। ঈশ্বর তাহার অনির্দেশ্য 
মঙ্গলাভিগ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য তো- 

মাকে এখানে ছু দিনের জন্য প্রেরণ করি- 

য়াছেন। তুমি বীজ রোপণ করিলে, মুকুল 
হইল, ফল ভোগ করিবার সময় ঈশ্বর হয় 
ত তোমাকে এখান হইতে অপশ্থত করি- 
লেন, 

ঘথ৷ ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ। 

ইচ্ছয়] ক্রীড়িতু: স্যাতাং তখৈবেশেচ্চয়। নৃণাং ॥ 
ভাগবত ১। ১৩। ৩৮। 

যেমন পুত্তলিক ক্রীড়াকারী পুকভলি- 

দিগকে যথেচ্ছ! সংযোগ ও বিয়োগ করে, 

সেই ূপ সর্ধনিয়ন্তা ঈশ্বর এত সংসা- 

রের জনগণের পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ 

আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করেন। 

অতএব কি শ্রমসাধ্য জীবিকা পরোপ- 

কার সাধন জ্ঞানোপদেশ প্রদান বা ঈশ্ব- 

রের ধন্ম প্রচার ঘে কোন কাধ্যের ভার 

ঈশ্বর তোমাকে অদ্য দিয়াছেন “তিনি 

প্রভু, আমি ভৃত্য, যতদ্দিন আমাকে এই 

সকল কাধ্যে নিযুক্ত রাখিবেন, ততদিন 

তাহ। প্রাণপণে করিব” এইরূপ ঈশ্বরাপ্পিত 

সিল শা ০ ীীসস্পরররররররররপপ ররর পপাা 

বধিবে না। 

»৮সপা সরলার. পপ সস 

বুদ্ধিতে সেই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। : 
তুমি এখানে প্রভূর যে কর্ম করিবে তজ্জন্য : 
ভাহার নিকট ভূতি পাঁইবে। সেভৃতি 
কিছ তাহার সহিত সহবাস, তাঁহার 

প্রেমানন সন্দর্শন, তীহার ইচ্ছার সহিত 

তোমার ইচ্ছার সম্মিলন, হৃদয়ে ভীহাঁর 

পপ পল 

প্রসাদ সম্ভোগ ইত্যাদি । তুমি যদি স্বীয় 
ভূতিতে সন্তুষ্ট না! হইয়া সংসারের দিকে 

লালসার সহিত দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে 
তোমার ভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে, আর 

যাহার জন্য তোমার হৃদয়ের বিক্ষেপ হই- 

যাছিল, সে বস্তও হয় ত তোমার তীব্র 

যন্ত্রণার কারণ হইবে । মনে কর যদি 

কোন উদ্যানপালক ভূত্য স্বীয় প্রড়ূর 

অগোচরে উদ্যানের ফল আত্মসাত করে, 

তবে কি সেই ভূতি ও পাপার্জ্জিত 

ফল উভয় হইতে সে একেবারে বঞ্চিত 

হয় না? 

হে সাধক ! যদি অম্বত পথের পথিক 

হইতে চাঁও, তবে ঈশ্বরের আহ্বান বাণী 
শ্রবণ কর, তদনুযায়ী তাহাকে প্রাণ মন 

সমর্পন কর, আপনাকে অকর্তী ও ঈশ্বরকে 

কর্ত। জানিয় তাহার অধীনে থাকিয়া সং- 

সারে বিচরণ কর, যদি স্বীয় বাসন। দ্বার 

পরিচালিত হও, তাহা হইলে তোমার 
কর্মাফলে আসক্তি হইবে, ক্ধের সিদ্ধি বা 

অসিদ্ধির প্র্ত নির্ব্বিকীরমনা হইতে পাঁ- 

তোম]র “আমিত্ব” ঘুচিবে 

না। তুমি শান্তি-স্তথ পাইবে না। তো- 
মাকে বাসনার “অশ্রু” পুনঃ পুন? ফেলিতে 

হইবে । 

ক্রমশ | 

পাচ ফুলের সাজি । 
(৫ম সংখ্যা) 

১] |7৮710০,- 

41016 0086 10৮0৯ 031095দ0000056 001 0)108- 

4017) (211.% 

_যে স্থপ্রিষ, তাহাকে স্থখের জন্থাই পতিত হইতে 

হইবে। 



সস পাচ ফুলের সাজি ৩৭ 
চা সং শপ চা পি ০, এ ৪ 

২। ভগবাশীতা,_ বিষয় সমূহে বিচরণশীল ইন্জ্িয়গণকে বশ করিতে যত্ত 
"আপুর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং করিবেন। 
সমুত্রমাপঃ গ্রবিশস্তি যঘ্বৎ। 

তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্ব 

সশাস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী। 

_যে (স্থিরচিত্ত) বাক্তির মধো, পরিপূর্ণ অনুদ্ধেল 

সমুদ্র মধো নদ নদার প্রবেশের ভ্তায়, ভোগ সমূহ অল্পে 

অল্পে ও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি লাভ 

করেন; কিন্ত যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি শাস্তি 

৬। 09০0৮/9১-_- 

“0 0] 11568 1718 1৮8 ০1১০0 

[১৫6 1050 7001 £০%6190 0৪০) ৪ম 29-_ 

319981018 60 0116 [১0০0১ 08106, 

০00৫ 108 110001010 901106 01%, 

9 11 1015 02176? 0191)18) : 
লাভ করেন না। 

0৮ ৮ ৮ 80৫70) 5001 115862 06%) 

11)0001) 11108901019 0৮01 1109.৮-_ 

মৎকর্মক্কৎ মৎপরমো মন্ত্র সঙ্গ বর্জিত: -€তোমাদের জীবনে তাহার নিয়ম পালন কর, প্রেম 
নির্কৈরঃ সর্ভৃতেষু যঃ ল মামেতি পাওব ॥” তোমাদের সংযত চিত্তকে চ'।লত করুক, দীন ছুঃখী- 

_িনি (আমারই) ঈশ্বরেরই কাধ্য করেন, ঈশ্বরই : দ্িগের মঙ্গল সাধন কর, ঈশ্বরের নিকট বিনীত অন্তরে 

বাহার পুরুষার্থ, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, এবং আসক্তি 

বর্জিত, কোন জীবের সহিত ধাহার শক্রত নাই, 

হে পাণ্ডব! তিনিই (আমাকে)ঈশ্বরকে লাত করেন। 

নদ 

প্রার্থনা কর, তীহার মঙ্গল বিধান সকল মন্তষোৰ 

নিকট প্রকাশ কর। এইরূপ কর, তবেই যিনি তোমা- 

দের প্রিয় প্রভ্, তিনি অদৃশা হইলেও সর্বদাই তোমা- 
দের নিকটে থাকিবেন। 

৩। 10:00 1000৮, রি 
সা প্ত 

&1]1 1 ্ ণ ৪ ) র্ 11090 15 6100 00005160009 18101) ০৪00 09050 ৭ দা. ভা. ও, 

(05 ৪707045 ৪০10৮0100 0005 [0] 41050101069 0৭ 0001020110101100 01 006 16]1- 
নব 5 যু ও ; , 

্ রর রঙ 

105 8084086 00080 01089 ট6 ৯1260 0107. চটে 1)0 £0৮010)00৭ (800 ৭ 8 70110)008 
| 8(1010001001) ১৫0] ) ১, ৃ র 

04 510900009) হরি 99 00৫16 170,00১ 2170 711০৮081019 06106] 1051)0721808 0) 
11785818609 1000 10080 ৬1)10]) ০0) 01007106 ভিত, 15 আত 50000600 ওমান, 

--ভক্তিই প্রত ধর্শের আরস্ভ। যিনি ভগবানকে 

ভক্তি করেন তিনিই ধন্মিক, এবং যতই তাহার অন্য 

ভ্রম বা ক্রটি থাকুক ন। কেন, তিনি একজন গণনীব 

উপাসক। 

(07 567 1000105 ১1010 765 010%1.5 

_-তাহাই যথার্থ জ্ঞান, যাহ! নশ্বর আমাদিগকে দেব- 

ভাদের ন্যায়, পাবত্র, ও নিম্মল করিতে পারে, যাহা 

'আত্মার অজ্ঞাত পিপাসা মিটাইতে পারে, এবং ক্রেশ 

সহ করিবার ক্ষমত। প্রদান করে। তাহাই যথার্থ (পরা) 

বিদ্যা, যাহ। আপনার জ্যোতি দ্বারা আমাদের প্রকৃ- 

তিকে পরিবর্তিত করিয। দিতে পারে। 

সপ পপ পপ 

*9৫110909]/17 00100 আট 0050 ২0 09005 0৯ 

& 00000198000 01 5101088 81982100091 1100: 9911- 

068]9811 %101)0710 1101) 7010) 000৫ 25 600০ 21) 

৪1 18171)0171085,-_ 8:971671 

“119 10807 81010990190 010 000 ॥৭ 211.” - ভগবানেব উপর নিভর ও মাজআ-শক্তিতে নিরাশ 

_-বহু কিছুই নহে, একই দকল। জীবন্ত ধন্ন জীধনের প্রারস্ত। আত্ম-নির্ভরও নাই, 
৪ তাহাব উপরেও নির্ভর নাই, ইহ অতি ভয়ানক 

৫ মন্,_ অবস্থা] । 

“ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতা* বিময়েঘপহারিষু। টি 

সংযমে রত্বমাতিষ্েদ্বিদ্বান্ যস্তেব বাজিনাং | ৮। ব্বামকৃষ্জ পবমহংস,__ 

যেমন সারণী স্বীয় রথের অশ্বগণকে বশ করিতে | -- “তাহার প্রতি কিৰপ মন চাই? যেমন কূপণেব 

যত্ধ করে, তদ্রপ বিদ্বান বাক্কি সুগ্ধকর বপ রদাদি | ধনে মন, তেমনি তাহাতে মন চাই। 



৩৮ তত্তববোধিনী পত্রিক! ০ 

সাধকের বল কি? বালকের ন্যায় সাধকের ১৩। 98 7801)-- 

রোদন বল। «(ঢ07) 10 ১৪ 08081] 10011090. 18 0980), 

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা? যেমন আলু প্রভৃতি সিদ্ধ | ৪৮ 6০ 0০ ৪0171649]] [01700902911 8200 79906. 

হইলে কোমল হয়, তদ্রুপ নিদ্ধ মন কোমল হুইয়া | _-(কারণ) ইন্জিয়াসক্ত হওয়াই মৃত্যু ) কিন্তু ধর্মে রত 

থাকে। হওয়। জীবন এবং শাস্তি । (017888. ড 1]. 6.) 

শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিষয় পাঠ করিয়া লোককে বুঝান, | ১৪। ৯৮ 8০ 
আর মানচিত্রে কাশী দর্শন করিয়। লোককে কাশী "[০/9 18101) 11) 900, 007 11108০06৬61 81081) 

বুঝান একই কথা। ৪%ঢ 60 (1)19 71001100917) 30 61901] 7050590, 90৫ 

চিন 109 0886 1060 0১6 599 ) 270 81181] 1001 001/0% মা 

019 16270, 001 81)91] 10811690108 0))089 01)1168 
আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষ।! সহজ সাধন আর 

10101) 16 881]) 91091] 007159 60 [১০৪৪: 108 8191 
নাই। 

10৮৪ 10699] 109 88161). 10100979019 ] 97 
হি 

(০ 300, ৯11) 01511080961 76 09870) 11000) 

উতলা ০0 0011950 ৮1১26 99 £996৮9 01)9100, 20৫ 9 

91)81] 110৮0 01)012).৮5 (00781) 1. 224) 

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, কারণ যে কেহ এই পর্ধতকে 

(পর্ববতসদূশ বাধ। বিদ্ব বা বিপদকে) বলিবে, তৃমি 
অপন্যত হও এবং সাগর মধো নিক্ষিপ্ত হও, এবং 

মনে। মধ্যে সন্দেহ করিবে না, কিন্তু সে যাহা অন্ুন্র 

করিতেছে তাহ! ঘটিবে বিশ্বাস করিবে _সে যাহা 

চাহিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অহএব, আমি ভোমা- 

ূ দ্বিগকে বলিতেছি, প্রার্থন! কালে যে কোন বস্ত্র কামন! 

কর না কেন, বিশ্বাস করিও যে তোমবা তাহা পাই- 
। তেছ, তবেই তোমর। তাহ] নিশ্চয়ই লাভ করিবে । 

৮1100) 81050690116 ১0৮] 1)0% 0119 ৪1১০9 

50088 800 8010811918 (111009) 006 81১০৪ 108,801) 

11901%5 

-_ বিশ্বাস আত্মাকে যে কেবল ইন্দ্রিয় এবং ইঞ্জ্রিয়গ্রাহা 

বিষয় অপেক্ষা উন্নত করে তাহ! নহে, উহ! আত্মাকে 

বুদ্ধি হইতেও উন্নত করে। 

১০1 16৮. 1). €91911989,- 

গ]1)019 5 5278011 01/9009 01 (2)11) 9 11) 

08] 11010 01100 15 1001 2, 00)110-106 0001011109 

2৮ 018 560৮0700 098৮৭) | 

_-শিশুর ন্যায় দীনতার সহিত চপিতে আরম্ভ ন! 

করিলে অবশেষে সত্য লাভের সম্ভাৰন! অল্লই । 

ূ 
ূ 
| 

১৫। শ্রীমন্মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,__ 

“আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইগ্লাছে, সেই, 

আত্মাষ্ট আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু, আম্মাই 

নিয়ত রিপু। ১১) 1491109-156219)-- 

“119 18 9561 19900191091), এ1)0 1৪ 090. 0010 স্পা 

৭10৯ 11150 &) 00001090 00110, 1000 81000: 19 | __যততই বিষয় ভোগ করিবে বিষয়-তৃষ্চ। ততই বৃদ্ধি 

পাইবে । অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং 

প্রক্কত তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়! সংসারের 

আসক্তি পরিত্যাগ করিবে 1” 

[0956] 19921010711, 

_ধিনি পাপমুক্ত, তিনি তৃষণহীন শিশুর ন্যায় চির 
জ্যোতিশ্ময়। পাপী কখনই স্থন্দর হয় না। 

১২। (01006001019, ১৬। 10681)00 (01580067301, 

“10506 8109 19 71676 800 096 (9 0010, 19 ”07010]) 08 ৮206 02928100. [618 01) 0989. 
৬181৮ 01 0001180,5” 

_-কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া, তাহ। না কর। সাহসহ্থীনত। 
মাত্র । 

01 0100 119১1) 8100 0109 7620100106100 01 6016 8131111.5, 

_বিশ্বীন এক নুতন স্থপ্টি। উহা ইন্ড্রিয়ের নাশ 
এবং আত্মার পুনজ্টাবন। 



জোট ১৮১৩ 

প্ ৯ 
৮ ৭ শিশির 

সপ সপ _. সপ 

গণ)9 1007588 91 216) 1৪ 10108 €8086৫ 10 

15 01860006 10100 (0৪ 0110. 

_-সংসার হইতে দুরত্ব অনুসারে বিশ্বাসের উন্নতির 

পরিমাণ করিতে হইবে। 

১৭। 91909 185101,-- 

ণান০ 01)%0 ৮০৪10 01111101006 18891108501 

1690), 10096 199) 60 00910180 019 0110. :1)6 

1108 10810091100 81)961)110 100,951002,601), 1001" 

9৪ 01000 01 &70 0170010862000 01 1019 110৮ 

__যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে চাহে, 

তাহাকে সংসারকে দ্বণা করিতে শিখিতে হইবে । সে 
যেন কোন বস্তকে মোহের সহিত ভাল না বাসে, বা! 

জীবনের কোন বিষয়ের জন্য গর্বিত না হয়। 

১৮। 006. 

“0 06 210 এন 90 1851008 6100 18116 01 

0017618 017. 03180] 98.5 

- ক্রোধান্বিত হওয়া ও নিজের উপর পরেব দোষের ! 

প্রতিশোধ লওয়! একই কথ! । 

১৯ 900700ল১-_ 

“(1310 ])0য ত1)0 1000 ৮০ ৮০1] 1121 

7007) 00796 00108, 200 য০% 00 07186 0$1701186 

210 1010012)0 £া00 5081)10.৮ (8101001001]1% 01 ূ 

£600001101)) 

_(কিস্তু) যাহারা কর্তব্য বেশ বুঝে, অথচ তাহার 

অনাথ! আচরণ করে, তাহার] অজ্ঞ এবং মুঢ়। 

২০ [1)02098-9-0,9101)19,-- 

2) (7060১ 16 ৮1006 0991) 21] 00786100005 

৮ 0) 101 &1)0 1005) 0 % %1701008 1116 

0196 2091095 17187) 091 0 00৫. 

-__বাণ্তবিক, অধিক মুখের কথাতে মানুষকে পবিত্র 

এবং ন্যায়পরায়ণ করে না, কিন্তু সাধু জীবন মানুষকে 

ঈশ্বরের নিকট আদত করে। 

1170 101)01 160] 000)1)1/17001010 61188 10009 

15 10101116100. 

_আমি বরং অন্ুতাপের অর্থ বোধ করা অপেক্ষা 

উহ অনুভব করিব। 

সংবাদ 
। 

৩৯ 
সপ সপ পপ শষ ২ শিশ শশা তি ও আশ্রিত সপ» সর 

৪01৮5 01 5016193 00. 81] 28 ৪02৮) ১৩- 

৪106 10106 000 00 987%116 ঢা 81006. 

_ অসার অসার, ঈশ্বর প্রীতি এবং কেবল তাহার 

সেবা বাতীত আর সকলই অসার। 

189009৬ 47010, 

+789801$0 60109 ঢ)79০]1, 800 1000) (086 1)৩ 

১ | 

ড1)0 10009 101009916 1080৭ 1018 10180] | 

_তুমি তুমি হতে সন্বল্প কর; এবংজ্রানিও যে, যে 
আপনাকে পায়, সে তাহার হঃখ হারায়। 

4418000 21009011 060001008 01019910176, আ1192 

(005 %/180010) ৪100 000+3 8009:4688 818 0)8- 

0185৫ 

107 000 91 00086 715 86671700169 18 27809. 

ূ _-যখন ঈশ্বরের জ্ঞান এবং মঙ্গল ভাৰ প্রকাশিত 
হয়, তখনই তিনি স্বয়ং প্রকাশমান হন, কারণ ঈশ্বর 

তাহার এই স্বরূপ সমূহে গঠিত । 

| 

ূ 
| 
ৃ 

সংবাদ । 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চক্র- 

বর্তী মহাশয় আদি ব্রাহ্মদমাজের পরি- 
ব্রাজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিঙ্গে 
তাহার ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের কার্ষ্য বিবরণ 
প্রদত্ত হইল । 

৪ট] ফাল্ন রবিবার আদি ব্রাঙ্ষদমাজের মানিক 
সমাজে তিনি বেদীর কর্ম করিয়াছিলেন। 

€ই লোমবার ভবানীপুর ত্রা্মসমাজ্ের আচার্ষের 
কাধ করেন। 

৯ই শুক্রবার বাঁরপুরে ত্রাঙ্ষ-ধর্ম প্রচারের জনা 

গিয়াছিলেন। 

১২ই সোমবার ভবানীপুরে গষন ও অথাঁকার 

সমাজে আচার্যের কর্ম করিয়াছিলেন । 

১৩ই মঙ্গলবার ভবানীপুরে থাকিয়া কতিপয় বন্ধ 

বাদ্ধবের সহিত ব্রাঙ্গ-ধর্শ আলোচন। করিয়াছিলেন। 

৯৫ই বৃহস্পতিবার) বালিগঞ্জে গমন ও নিকটবর্তী 
১৬ই শুক্রবার ঢাকুরিয়! কসব৷ প্রভৃতি স্থানে 
১৭ই শনিবার ব্রাঙ্ম-ধর্থা গ্রচার করির়া- 

ছিলেন। 

১৮ই রবিৰার বদ্ধমানে গমন ও তথাকার সমাজে 

বেদীর কন্ম করিয়াছিলেন। ইঞ্ার সন্ত শ্রীযুক্ত বাবু 

ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় গমন করিয়া- 



শচারার, সপ, ক. 

ছিলেন। তিনি বর্ধমান সমাজে একটা মারগর্ভ সৃদয়- 
গ্রাধী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ইনিই সঙ্গীত করেন। 
সভাতে ৫*৬* জন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
চি অত্যন্ত উৎসাছ। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ- 

সরকার এই সমাজের সম্পাদক। ইনি এান্- 
ও আদালতের একজন উকীল। 

১৯এ সোমবার পরিব্রাজক মহাশয় ভবানীপুর 
সমাজে আচারধ্যের কাধ্য করেন। 

২৩এ গুক্রবার মজজীলপুরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ 
দত্ত মহাশয়ের বাটাতে গমন করিয়াছিলেন । তথায় 
বিবাছের বয়স লইয়া কথোপকথন হয়। মজীলপুর 
হইতে আসিবার সময় ঘহড়, গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নারা- 
যণ দাস চট্টোপাধ্যায় ও অপরাপর মহাশয় ব্যক্ি- 
দিগের সহিত আদি ত্রাঙ্গলমাজের মত লইয়৷ অনেক 
কথোপকথন হয়। এখানে আদি সমাজের মতাবলম্বী 
কএকটা লোক আছেন। তাহার বশেষ উৎসাহী । 

২৬এ সোমবার ভবানীপুর সমাজের বেদীর কম্ম 

কলিয়াছিলেন। 
২৮এ বুধবার আদি ব্রাহ্মমাজের বেদীর কম্ম 

করিয়াছিলেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিক। 

সপ শি পপ শপ স্পা স্পা 

২র! চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে আদি ব্রাঙ্মদমাজের 
মাসিক সমাজে তিনি বেদীর কাধ্য করিয়াছিলেন। 

১*ই সোমবার ভবানীপুর সমাজে গমন ও তথায় 
আচার্ধোর কার্য করিয়াছিলেন। 

১১ই মঙ্গলবার ভবানিপুরে ব্রাহ্ম ধন্ম প্রচার 

করেন। 
১৪ই গুক্রবার হরিসেনা সভাষ গমন এবং তথায় 

খম্দমালোচন! করেন। 

১৬ই রবিবার হ্রিসেন। সভায় গমন ও ধম্মালোচনা 
করেন। 

১৭ই সোমরার ভবানিপুর সমাজে আচাধ্যের 
কাধ্য করিয়াছিলেন । 

১৮ই মঙ্গলবার ভবানিপুরে থাকিয়া ত্রাহ্ধ ধন্ম 

প্রচার করিয়াছিলেন। 
২১এ শুক্রবার মজীলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম ধন্ম 

প্রচার জন্ত গমন করিয়াছিলেন । 
২৩এ রবিবার সায়ংকালে বালিগঞ্জে ব্রাহ্মধন্ন 

প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন- 
কুমার চৌধুরী মহাশগের সহিত ও অন্যান্য অনেকের 
সহিত ব্রাঙ্ষধর্্ম সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছিলেন। 

২৪এ সোমবার ভবানিপুর মমাজে আচাধ্যের 
কাধ্য করিয়াছিলেন । 

২৫এ মঙ্গলবার ভবানিপুরে 
প্রচার করিয়াছিলেন। 

২৭এ বৃহস্পতিবার কালিঘাটে ত্রাঙ্ষ-ধম্শ প্রচার 
জন্য গমন করেন। 

২৯এ শনিবার ব্রাহ্ম ধন্ম প্রচার জন্য আর্য সমা- 
জের লোকদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন । 

৩০এ রবিবার প্রাতঃকালে নান। স্থানে ব্রাঙ্গ ধন্ম 
প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। 

থাকিয়। ব্রাহ্ম ধন্ম 

রর পা পর পপ ক 

১৩ কয়, ১ ভাগ 

আয় ব্যয়। 
ত্রাঙ্ম সম্বৎ ৬১। 

চৈত্র। 

আদি ব্রা্ধনমাজ। 
আয় সু ৯৭৯।//১ ০ 
পূর্বকার স্থিত ৩৪১৬ ৫ 

সমষ্টি ৪৩৯৬ /১৫ 
বায় র্ ৯৪৮ %১০ 

স্থিত 8 .. ৩৪৪৭%৩/ ৫ 
আয়। 

বোন্মামমাজ ... ২৯॥। ১৫ 

সাম্বসরিক দান। 

শ্রীযুক্ত বাবু আগুতোষ ধর ৫২ 
“ ” রামলাল ঘোষাল ১৬. 

«  £ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ॥০ 

আনুষ্ঠানিক দান । 

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ্ 

এককালীন দান। 
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্ত্র সরকাব 

দঃ তাহার পিতার পরলোক গমন 
কালীন দান ১০২ 

দানাধারে প্রাণ ১১৫ 

ূ রী ৯ ১৫ 

তত্তববোধিনী পত্রিক। ৯৭% ৫ 
পুস্তকালয় ১৮৯১|/০ 

যল্ত্রালয় ৩৫৬ /১০ 

গচ্ছিত ৯৩৮০ 
্রাহ্গধর্ণ্ গ্রন্থ ওকাশের মূলধন ১৮৩ %/০ 
ব্রাহ্মধন্ম গ্রচার ৩০1১/০ 

সমষ্টি ৯৭৯|/১০ 
বাম়। 

ব্রাঙ্মামমাজ পু ১০৪২ 

তত্ববোধিশী পত্রিক৷ ৫৬॥/ ৫ 
পুস্তকালয় ই রর ১৯% ১০ 
যল্ত্রীলয় ৩০৫1৬/১০ 

গচ্ছিত ৪২৬ ৪/৩ 

ত্রাহ্গধন্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৫॥% ৫ 

ব্রাহ্মধন্ম প্রচার ৩০1৩/০ 

সমষ্টি ৯৪৮ ৪/১০ 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 
জরীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় | 

সম্পাদক। 



ত্রয়োদশ কম্প 
প্রথম ভাগ 

আধাঢ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। 

তজ্সবোধিনীপত্রিকা 
প্লল্প আাহজলিতলনক্সার্ভীগাণ্যল্ ভ্িত্বলালীক্ষাভিত ঝল্নলভ্ভজল্। নুন লিন শ্বালললনা জিন জ্লল্প্রহ্জযনলীজলন্রান্থিলীমল 

থা 1) চটি ৯ 

রী পা] |] 

৫৭৫ মংগ1 ১৮৬১৩ জাব 

ঘল্বন্ঘাদি ভ্ল্ললিঘন্ন বল্লাশ্মমন্তল্মনিল্ জ্জমফিলবদুব দৃঘালদনিললিনি । ছন্দহ্য লঙ্তীবীনাতঘলঘা 

ঘাহ্লিন্লীভবত্ব ম্বলঙ্গম্রলি। লজ্মিন দীনিষ্া্য দিম্বন্াম্মাঘলম্্ব লহুনান্তললন্ | 

আমাদের আদর্শ ঈশ্বর | । সরণ করিয়া চলিতে হইবে, তিনিই স্বয়ং 
ূ | আমাঁদিগের আদর্শ লক্ষ্য--সেই একমাত্র 

টি টাটিিরাররী শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বর। আমর! 
(শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । এখন আর পরিমিত দেবতাবৃন্দের দ্বারা 

কর্তৃক বিবৃত |) ূ পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। মধুর রসের 

আমরা দূর্বল প্রাণী। চারিদিকে একবার আস্বাদন পাইলে কি মধুমক্ষি- 
বিদ্ব-বিপত্তির শ্রেণী দশায়মান। আমর। | কার। আর তাঁহ। পরিত্যাগ করিতে পারে? 

ভাবিয়। আকুল হইয়া পড়ি যে কোন্ পথে | আমরাও সেইরূপ জাবন্ত জাগ্রত দেব- 

যাইব এবং কোন্ পথে যাইব না। মরু- তাঁকে পাইয়া কি প্রকারে অচেতন কাষ্ঠ 
ভূমির মাঝে যেমন শস্যশ্যামল খণ্ুভূমি ; ধূলিরাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে সক্ষম 
পাঁওয়। যায় কিন্তু উষ্টু না হইলে সেখানে | হইব? মনুষ্যের আত্ম! অনন্তের 'দিকে 

যাঁওয়! যায় না অবশ্য ছুই এক জন ৷ ক্রমাগত অগ্রসর হইতে চায় এবং এই 
অন্বেষণ করিতে করিতে পে ছিতেও জন্য সে অনন্ত স্বরূপ পরস্ত্রঙহ্ষকে সম্পৃণ, র্ 

পারেন বটে; সেইরূপ এই সংসারের | রূপে ধারণ করিতে পারুক আর ন| পা- 
মাঝে সত্য আছে বটে-_এই পরিবর্তন- | রুক, কঙ্গিত সীমাবদ্ধ দেবদেবীর মুর্ভিতে 

শীল জগতের মধ্যে, এই অগ্রব জগতের | কোনপ্রকারেই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। 
মধ্যে গ্রুব অপরিবর্তনীয় এক “মহান্ ৷ কিন্তরাহার! জ্ঞানের কথা শুনিবেন না, 

গ্রভূর্বৈর্ব পুরুষঃ”, আছেন। কিন্তু আজ ৷ যাহার! যুক্তির কথ! গ্রাহ্য করিবেন না; 

যে এই ভক্তজনের সমাগম হইয়াছে, | ফাঁহার! অন্তরে অনন্ত স্বর্ূপের আভাস প্রাপ্ত 

ইহাদিগের মধ্যে কে অস্বীকার করিবেন | হইয়াও তাহার দ্রিকে অগ্রধর হইবেন না, 
যে এই গ্রুব সত্যকে দেখাইয়। দিবার জন্য | ভীহারাঁই অতৃপ্তির মধ্যে তৃপ্ত থাকেন । 
এক জন স্থনিপুণ পথপ্রদর্শক আবশ্যক? | একটা প্রকাণ্ড শাল রৃক্ষ, তাহার অসংখ্য 
আমাদিগের পথপ্রদর্শক_্যাহাকে অন্ু- | অভ্রভেদী ডালপাল। লইয়। মুক্ত. বাতাসে. 
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মুক্ত আকাশে কেমন খেলিতে থাকে । প্যং যং বাপি স্মরণ ভাঁবং তাজতাস্তে কলেবরম্। 

কিন্তু যদি এ শালরৃক্ষকে উৎপত্তির প্রথমা- তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তদ্ভাবতারিতঃ ॥৮ 

বন্থাতেই কোনও আবরণের দ্বারা আচ্ছাদন টি 
করিয়া রাখা হইত, তাহ! হইলে কি যিনি অন্তকাঁলে আমাকে (ঈশ্বরকে) 
আর অভ্রভেদী শালর্ক্ষের স্থুমহান্ গম্ভীর | স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, 

দৃশ্য দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে | তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে 
দেখিতাঁম যে সেই অভ্রভেদী শালরক্ষের | সংশয় মাত্র নাই। হে কৌন্তেয়! যে 
পরিবর্তে একটী নিতান্ত বিকৃত শীর্ণকায় | ব্যক্তি অন্তকাঁলে যে যে ভাব (দেবতাকে) 

শালনীমের অযোগ্য রক্ষ জন্মিয়াছে। | তদগতচিত্তে স্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ ক" 

এখাঁনে বুঝিতে পারিতেছি যে একটা ক্ষুদ্র | রেন, তিনি সেই দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত 
আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করাতেই | হন। 
এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা নি- ব্রহ্মপিপাস্ত্রমাত্রেরই মেই সত্যং জ্ঞান- 
জেদের আত্মা সন্বন্ধেও সেইরূপ বিবে- | মনন্তং পরক্রক্ষকেই আদর্শ স্থানে রক্ষা 

চন! পূর্বক দেখি না কেন ৫ একটু মনো- | করা উচিত। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্য- 
যোগের সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারি । ভাঁবের, অনন্ত মঙ্গলভাবের, অনন্ত প্রেমের 

যে,যতই আমাঁদিগের আত্মাকে অনন্তের | অনুকরণ করা! আমাদিগের কর্তব্য এবং 

দিকে ছাড়িয়া দিব, যতই আমাদিগের | অধিকার-_-ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব । 

আত্মাকে জ্ঞানে, ধর্মে প্রীতিতে, ভ- | কিন্তু এই অধিকার, এই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা! কর! 
ক্তিতে উন্নত করিতে থাকিব, ততই সেই | নিতান্ত অল্লায়াসের কর্ম নছে__কঠোর 

মুক্তস্বভাবের দিন দ্রিন সমীপবর্তী হইতে সাধনা আবশ্যক । কত স্থার্থত্যাগ আব- 

থাকিব। একট! কথা চলিত আছে যে । শ্যক; সংসারের সহিত কত দারুণ সংগ্রাম 

আমরা আপনাদের দোষের বেলায় অন্ধ | আবশ্যক-_এই সকল বিষয়ে যতটা! সমর্থ 
থাকি কিন্ত পরের দোষ অনুসন্ধানে অত্যন্ত হইব, ততই আমর! ঈশ্বরের জ্বলন্ত মঙ্গল- 

তৎপর হই-_ইহা অতি যথার্থ ; তাহা না | ভাব, জ্বলন্ত প্রেমভাব, সহজেই হু্দয়ে 

হইলে একটা রক্ষ সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে | ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগকে 
থাকিয়া বিকৃত হইয়া গেল, বুঝিতে পারি- | পূর্বব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হু- 

লাম; আর আমাদিগের আত্মাও যে ; ইবে, যে, যখনই সেই বিছ্যুৎ পুরুষ 

সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে থাকিলে বিকৃত হইয়! | বিছ্যুতের ন্যায় পলকের জন্যও অন্তরে 

যাইবে, ইহা বুঝিতে পারি না কেন ? | দেখা দিবেন, তখনই তাহাকে হৃদয়ে 
ভগবদগীতাকার ইহা! অতি পরিক্ষার রূপে | রাখিয়া! দিব__মার ছাঁড়িব না। কিন্তু 
রুঝিয়াছিলেন এবং অতি স্প্টরূপে | প্রস্তত হইয়। না থাকিলে,চস্ষু খুলিয়া সতর্ক 
বলিয় গিয়ান্ছেন। হইয়া না থাকিলে, সেই বিছ্যুজ্জ্যোতি 

যে কখন্ আসিবেন, তাহা! কি দেখিতে 
“অস্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত1 কলেবরম্। পারিব ?__হয়তে। আর সমস্ত জীবনে না- 

ঘঃ প্ররাতি স মদ্ভাবং যাতি নান্তাত্র সংশয়ঃ ও দেখিতে পারি। এইখানে শ্রীমন্তাগবতের 

তং গীং ৮ম, ৫। | একটী উপাখ্যান মনে পড়িতেছে। “এ 
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উপাখ্যানে আছে, ঈশ্বর ((অলিঙ্গ অর্থাৎ ইহার মীমাংস! | হইতে পাবে । আমরা 

নিরাকার ঈশ্বর) নারদকে বলিলেন যে | যখন মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া জানিতেছি, 

আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে | তখন তাহাকে কি প্রকারে দেবতা- 

একটীবার মাত্র দেখা দিই, সেই দর্শনে | রূপে পুজা করিব কি প্রকারে সেই 
যদি সে মোহিত হুইয়া আমাকে দৃটচিন্তে | মনুষ্যের নিকটে হৃদয়ের নিভৃততম প্র- 
অন্বেষণ করে ও যত্ব করে, তবে তাহার : দেশ পর্ষান্ত-_বাহা কেবল ঈশ্বরেরই 

হৃদয়ে চির বিরাজিত হইয়া! তাহাকে | প্রাপ্য-_অর্পণ করিতে আমাদের প্ররত্তি 
কৃতার্থ করি; তাহা না হইলে এ জন্মের | হইতে পারে এবং অর্পণ করিয়াই বা কি 
মতন আমি অদৃশ্য থাকি ।” প্রত্যেক | বল? 
মনুষ্যের জীবনে অন্ততঃ একবার না এক- | যাহা হউক মনুধ্যদিগকে দেবভাবে 

বার ধন্মপিপাসা_-ঈশ্বরকে জানিবাঁর পি- | [দর্শ করিতে পারি না বলিয়া! মনুষ্য- 

পাঁসা উপস্থিত হইবেই ; সেই পিপাসা | ভাবে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তির 
উপস্থিত হইলেই বিছ্যুৎপুরুষ একটা কারণ নাই। মনুষ্যশ্রেষ্ঠদ্িগকে মনুষ্য- 

পলকমাত্র দেখা দেন এবং এই সময়ে | ভাবে আদর্শ করিলে আমাদিগের কিছু- 

যে ব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রস্তত থাকেন, | মাত্র ক্ষতি নাই বরঞ্চ লাভই আছে। 
সেই ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণে সেই বিছ্যুৎ ; ঈশ্বরকে আমাদিগের পূর্ণ আদর্শ করিব ; 
পুরুষের বিছ্যুতাগ্নি গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ ; তীহার প্রত্যেক স্বরূপের নিকটবন্তা 

হয়েন। হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু যখনই মনু- 
আমর] এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি ফ্যকে আদর্শ করিতে যাইব, তখন যেন 

যে আপনাকে উপযুক্তন্্পে প্রস্তত করিতে । অতি সাবধানে অগ্রসর হই; তখন যেন 

না পারিলে ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি ধারণ ূ একবার অন্তশ্চক্ষে বুঝিয়া দেখি যে, আ- 

করিতে পারিব না ব্রন্মনাঁধন এক প্রকার | মর! ধাহাকে আদর্শ করিতেছি; তিনি 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠিষে। কিন্তু আমরা | একজন মনুষ্য-_তিনি পূর্ণ জীব নহেন, 
কি দুর্ভাগ্য ! আমর! জানিয়া শুনিয়াও : অপূর্ণ জীব; তাহার যেমন নানা গুণ 

প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করি না__আমরা : আছে, ৫তমনি দোষও থাকিতে পারে। 

নিতান্ত অপূর্ণ ভ্রান্ত জীব! আমর! এখনও ! তাহার গতি যেমন কোন বিষয়ে পূর্ণতার 

এতদুর সাধনা করিতে পারি নাই যে | দিকে ছুটিয়াছে, তেমনি আবার কোন 
ব্রহ্মকে নয়ানর সম্মুখে সর্বদা অবস্থিত | বিষয়ে হয়তো অপূর্ণতার দ্বার! বদ্ধ রহি- 

রাখিতে পারিব। এই কারণেই অনে- | য়াছে। আমাদিগের এস্থলে কর্তব্য এই 
কের মন অনেক স্থলেই ঈশ্বরের পরিবর্তে | যে, আমর! তাহার দোষ সকল পরিত্যাগ 

মহদাশয় ধার্ট্িকতেষ্ঠ মনুষ্যদিগের প্রতি | করিয়া, তাহার অপূর্ণতা সকল বর্জন 
স্বতই ধাবিত হয় এবং তাহাদিগকে পৃথি- | করিয়। হংসের ন্যায় গুণ গুলিই খ্বহণ 
বীর অতিরিক্ত দেবতা বোধে পূজ। করিতে | করি; তিনি যে যে বিষয়ে পূর্ণতারদিকে 
গৎম্্ক্য প্রকাশ করে। এই স্থলেই | অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সেই বিষয়েই 
মতবিভেদ আসিয়া! উপস্থিত হয়। কিন্ত | তাহাকে অন্ুনরণ করি। বুদ্ধদেব আপ- 

একটুখানি সহজ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলেই | নার নিম্মল জীবনে, আত্মার অস্তরে যে 
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একটী বলবতী ধর্মাজিজ্ঞান৷ আছে, তাহার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন .এবং আপনার 

জীবনকে ধন্মজীবনে পরিণত করিবার 
ভাবও স্থন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন । 

কিন্ত তথাপি তিনি মনুষ্য; তাহাকে 

সহজ্রবার আদর্শরূপে চক্ষের সম্মুখে স্থা- 
পন করিলেও পুর্ণ আদর্শ করিতে পারি 
না। তিনি যখন সংসারের চারিপার্ে 

দুঃখরাশি বিপদরাশি দেখিয়া আপনার 

ধর্মপিপাসা নিবৃর্ভি করিবার জন্য স্বীয় 

পিতামাতা, নববিবাহিতা স্ত্রী ও নবজাত 

শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহার সেই 
অবস্থা স্মরণ করিয়া আমর! মুগ্ধ হইয়া 
যাই বটে, কিন্তু ইহা আদর্শ বলিয়। মনে 
করিতে পারি না। আমাদিগের আদর্শ 

তিনিই, “যিনি অতি ধীর গম্ভীর, আপনে 

আপনি স্থির”; যিনি সমুদয় হইতে নির্লিপ্ত 
ভাবে থাকিয়াও একটা সামান্য কীটানু- 

৩) ধিনী পত্রিকা 
সপ শাম স্পা 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

গুলিকেও গুণ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 

নহি। আমাদের আদর্শ তিনিই, যিনি 

কেবল মাত্র “রমোবৈ” নহেন কিস্তু আবার 

পভয়াদ্ যস্যাগ্রিস্তপতি ভয়াত্তপতি সুষ্যঃ। 

ভয়াদিন্ত্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৮ 

ধাহার ভয়ে, ধাহার শাসনে সূর্ধ্য উ- 

ভাপ দিতেছে, অগ্নি প্রস্ৃলিত হইতেছে, 
ধাহার শাসনে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু অবধি 

সকলেই স্বীয় স্বীয় কাধ্য সম্পন্ন করি- 
তেছে; তিনিই আমাদিগের অভ্রান্ত গুরু, 

তিনিই আমাদের দেবতা | 
তবে মনুষ্যকে আদর্শ করিয়।কি ফল? 

ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত আদর্শ; কিন্তুকখন 
কখন মনুষ্য-শ্রেষ্ঠদিগকে আদর্শ করিয়া 

সেই পুর্ণ আদর্শের নিকটবর্তী হইবার উপায় 
অবগত হই মাত্র। দেখিলাম যে নানক 
এক উপায়ে আপনাকে ধন্ম পথে ঈশ্বরের 

পথে আনিয়াছেন ; আমরাও চেষ্টা ক- 

কীটের পর্য্যন্ত আহার প্রদান করিতে ! রিলে সেই উপায় গুলর অনেক উপায়ই 

ভূলেন না। আপনাদের লক্ষ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে 

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, আমা- | পারি। দেখিলাম ঘে রামমোহন রায় 
দের আরো নিকটবর্তী চৈতন্াদেব সম্বন্ধে 
তাহাই বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া 
চৈতন্য সম্মন্ধে আরে! বেশী একটু বল। 
বাইতে পারে যে,তিনি যেমন ঈশ্বরের 
প্রতি প্রীতি ভক্তি বিষয়ে অগ্রসর হইতে 

পাঁরিয়াছিলেন, ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠান 
বিষয়ে ততট। অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
কর্মের দ্রিকে তাহার মন ততটা আগ্রহের 

সহিত ধাবিত হয় নাই; তাই তাহার 
ঈশ্বরের উপাসন। সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা রহিয়। 

গেল। আমরা চৈতন্যকে একেবারে 

কোন দেবতা কিম্বা কোন অভ্রান্ত গুরু 

বলিয়৷ গ্রহণ করিতে পারি না। আমর! 

অবশ্য তাহার বিশ্বজনীন প্রেমকে আদর্শ 

করিতে পারি বটে কিন্তু তাহার দোষ- 

ূ 

সা স্পা 
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আসি 

ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সাধন করিবার জন্য 

নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইভা 

দেখিয়া আমরাও সাহস পাইলাম যে ঈশ্ব- 

রের প্রীতিকামনায়, ধন্মের জন্য একজন 
মনুষ্য -_আমাদিগেরই মতন একজন মনুষ্য, 
আপনার সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। 

তখন তিনি যে যে উপায়ে এরূপ নিঃস্বার্থ 

হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমরা দৃষ্টান্ত 
বলে বলী হইয়া সেই সেই উপায় গুলি, 
সম্পূর্ণ সক্ষম হই বা নাহই, আমাদের 
লক্ষ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে অন্ততঃ 

চেষ্টা ও করিতে পারি । আমরা যে চেষ্টা 

করিতে পারি, তাহ। নহে; আমাদের 

নিতান্ত কর্তব্য এই যে পূর্ণ আদর্শ ঈশ্ব- 
রকে নিয়তই নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া 
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খষিতুল্য মহাজনগণের প্রদর্শিত পথে চ- 
লিতে চেষ্টা করি। সে দিন-__সে শুভদিন 
কবে আপিবে, যে দিন আমর! প্রত্যেকে 

সেই মঙ্গলময়ের নির্দিষ্ট পথে চলিয়। ক্রমে 
তাহারই সন্নিহিত হইতে থাকিব। 

এখন যদি বুঝিলাম যে সেই দয়াময় 
ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই, তবে 
আর যেন বুথ! কালহরণ না করি। ধর্ম- 

বিষয়ে কাঁলহরণ কর! কোন ক্রমেই কর্তব্য 
নহে। 

“গৃহীত ইব কেশেবু মৃত্যুন! ধর্্মমাচরেৎ।” 

সর্ববদাঁই যেন মনে করিয়। থাঁকি যে স্ৃত্যু 
নিকটেই দপগ্ডায়মান আছে। তাই বলি 
যে, আমরা এতদিন যদি বৃথ। কাল নষ্ট 

করিয়। ঈশ্বরের পথে ধন্মের পথে চলিতে 

চেষ্টা না-ও করিয়া! থাকি, তবে আজ 

গেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে ঈশ্বরকে ই আদর্শ- 
রূপে রক্ষা করিয়া ডাহারই আদিষ্ট পথে 
চলিতে থাকিব; আজ যেন আমরা প্র- 

ত্যেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞ করি যে ঈশ্বর 

ব্যতীত আর কাহাকেও পুজা অর্পণ ক- 
রিব ন|। 

হে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার 

শাসনে সুষ্্য চন্দ্র, ছ্যুলোক ভূলোক, 

বিরোধে শুন্যে বিধুত হইজ্সা স্থিতি 
করিতেছে; তোমার শালনে দিন, রাত্রি, 
পক্ষ, মাস, খতু, সম্বঘমর সকলেই 
স্বীয় স্বীয় কন্দ সম্পাদন করিতেছে। 

এই সকলে যেমন তোমার অতুল- 
নীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি, 
তেমনি তোমার অনুপম ন্মেহও আমর! 

গ্রতিযুহূর্তে অন্ুতব করিতেছি । তো- 

মারি প্রসাদে পূর্ববপশ্চিমবাহিনী নদী 
সকল ধরণীকে শস্যশ্যামল। করিতেছে, 
সেই শস্যের দ্বারা আমর! জীবন ধারণ 
করিতেছি; তোমারি প্রপাদে আমর! 

চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ ৪৫ 
সপ সস | সপ 

পিতা মাতার স্নেহ যত্বে লালিত পালিত 

হইয়াছি; জেমমারি প্রসাদে স্ত্রী পুত্র ভাই 
ভগিনী প্রভৃতি সকলের শ্থকোমল (প্রম- 
ভাব নিত্য নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি । 
তোম। হইতে এ সকল জীবনের স্থৃখ 
শান্তি লাভ করিয়াও তোমাকে কৃতজ্ঞতার 

মহিত স্মরণ করিব না তে! আর কাহাকে 

করিব ? 

“মাহং ব্রহ্ধ নিরাকুষ্যাং মাম! ত্রক্ম নিরাকরো 

দনিরাকবণমস্ত অনিবাকরণং স্ইেস্ত।৮ 

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদিগকে পরি- 

ত্যাগ কর নাই, আমরা যেন তোমাকে 
পরিত্যাগ না করি; তুমি সর্বদা অপরি- 
ত্ক্ত থাক, তুমি আমাদিগের কর্তৃক 

সর্ববদ| অপরিত্যক্ত থাক । আমর] দুর্ববল 

ভ্রান্ত জীব; তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি 
প্রদান কর। 

৮. ও একমেবাদিতীয়ং । 

চৈতন্য ও তাহার শিষাগণ । 
সনাতন গোস্বামী ও সুবুদ্ধি রায়। 

সনাতন বিনয় বচনে চৈতন্যচ্রণে 

নিবেদন করিলেন, প্রভূ, আমাকে বৈষ্ৰ 
স্মৃতি প্রচার করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু 

আমি আচীঁরভ্রষ্ট হীন জাতি, সদাচার 
কিছুই জানি না, আমার দ্বারা কখনই ইহ! 
সম্পন্ন হইবে না। আপনি এবিষয়ে উপ- 

দেশ দিয়! কুতার্থ করুন। চৈতন্য বলি- 

লেন, সনাতন, ভগবানের কপাতে তোমার 

অন্তরে সমুদায় তত্ব প্রকাশিত হইবে। 

তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। প্রথ- 
মতঃ গুরু-আশ্রয়, গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, 

গুরু শিষ্যের পরীক্ষা, মন্ত্রের বিচার, মন্ত্রের 
অধিকারী নির্ণয় ও দীক্ষা! বিষয়ে লিখিবে। 
তৎপরে প্রাতঃকৃত্য শৌচ আচমন চন্দন- 
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পুজা, নাম-মহিমা, নামাঁপরষ্ইর্জন, বৈষ্ণব 
লক্ষণ, বৈষ্ণবনিন্দাপরিবর্জন, অনিবেদিত 

ত্যাগ, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গত্যাগ প্রভৃতি 

সাধারণ মদাচার ও বৈষ্ণবাঁচার সকল 

পুরাণবচন প্রমাণ দিয়া লিপিবদ্ধ করিবে % 

* সমাজ প্রচলিত ফলক্রতিপূর্ণ বিবিধ কামা কম্মেৎ 
বাঁজন] বৈষঃব ধন্মে নিষিদ্ধ । স্থতবাং ভক্কিপথাবলম্বী 
সংসার কামনা-ধিহীন বৈষ্বদিগের নিমিন্ত পৃথক স্থৃতি 
শান্ের আবশ্যক হই্যাছল। ঘে নকল বৈঞ্র 

কন্মকাণ্ডের বাহা আডন্বর পগিত্যাগ করিয়া আপনা 
দেব পিশ্বাস।গ্নন্বপ গ্রহ্থা অনুষ্ঠান সকল অবলগ্বন করিতে 
লাগিলেন, তাহার কুমশঃ হিন্দমলমাজ হইতে বিক্িন্ 
ভইয়। পড়িলেন। প্রেম ভক্তি প্রভাবে জাতিভেদাধি 
লৌকিকাচার টৈতন্যাঞ্চচবদিগেন মধো অনেক পনি 
মাণে শিথিল হইতেছিল। এই সকল কাবণে বৈষ্ণবেবা 
ক্রমশই পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছিলেন। এই 
সকল শেকাশ্রিত 'অর্থাৎ নিয়মপূর্ণাক বৈঞুব ধন্মে দা- 
শত বৈষ্ঞখদিগের নিমিন্ত চৈহনাদেব সনাভনকে 
বৈষ্ঃব স্মতি গ্রাণষন কবিতে আদেশ করিনাছিলেন। 

বৈষ্ঞবগণ মাধারণ হিন্দনমাল প্রচলিভ ক্রিযা && 
আগাহা করিনা প্রেনশুক্তিনার্ঈতঅবণধ্ধন কবার শী 
ও হিন্দসমাজল্ন্ত অনানা শীশ্রদায়িকগণ বৈধঃন- 
দিগকে প্রিয়াহান পতিত বলিনা দ্বণা কনিতেন। 
শান্ত বেঞ্বের দ্বন্দ এদেশের একটি প্রলিদ্ধ প্রবাদ । 

«ই গ্রণা শিত্বেম এন্ডদূব প্রবল ভইম্বান্িল যে, উভনে 
উভদ্ের ছাযাম্পশ কশিনেও দ্বণ। বোধ কবিতেন। 
নৈধ্ঃলগণ গোড়ামিৰ চুডান্ত দৃষ্টান্ত প্রদশন কণিন। 
শান্তেব ব্যবন্ধত পুজার উপকবণ বন্বপন্রকে তেকড- 
কার পাতা ও জবাপুষ্পকে ওডকুল ঝবলিতেন। শান্ডু- 
রাও কম নহেন, ভাহাবা নিরীভ বৈঞ্চবগণকে নান। 
প্রকার বিদ্ধপ উপহান কবিয় অপদস্থ কবিবান অব- 
সর অন্বেষণ কবিতেন। নৈষ্গবগণের সমাজবহিঠত 
আচার অন্ষ্ঠান জাতিভেদের শিথিলতা ও শ্ত্রীগৌরাঙের 
অবতারত্ব লইম়াহ ধিখাদের স্ত্রপাত হয। কালক্রমে 
বৈষ্ণব ধন্মের বিস্তার হওয়ার অনেকানেক শান্ত 
মতাবলম্বী গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব ধন্ম অবলম্বন করায় 
এই বিবাদ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। গোস্বামীগণ নিতান্ত 
ইতর জাতিকেও মন্ত্রদিয়া শিষা করিতেন বলিয়৷ হিন্দু 
সমাজের হেয় ছিলেন। এই অসম্মান দূর করিবার 
এন্ত তাহার কুলীনদিগকে কন্তাদান করিতে মরস্ত 
বরেন। ক্রমশঃ শক্ত বেষ্জকবগণ পরম্পর আদান 
প্রদান রূপ বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়ার বিদ্বেষ ভাব 
বদুরত হঠ, এবং বৈঞ্ণচবগণ সাধারণ হিন্দু সমাজের 
অস্তার্নাবষ্ট হইয়া! পড়েন। গোস্বামীগণ অন্তরে যাগ- 
যক্ঞ কাম্য কম্মের বিরোধী হইয়াঁও সমাজরক্ষার জন্য 
বাহিরে তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। এবং এই সময় 
হইতেই গোস্বামী ও অন্যান্য গৃহস্থ বৈষ্বগণ সমাজ- 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩ বল্ল, ১ভাগ 
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মাল্যধারণ ও পঞ্চাশৎ উপচারে শ্রীহরির ূ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম, তুমি 

যখন লিখিতে আর্ত করিবে, ভগবান 

সকল কথ। তোমার হৃদয়ে প্রকাশ করি- 

বেন। এই প্রকারে ভক্তবর প্রীগৌরাঙ্গ 

সনাতনকে ছুইমাস ধরিয়া প্রেম ভক্তি- 

রসের সিদ্ধান্ত কল উপদেশ দিলেন। কবি 

কর্ণপুর স্বপ্রণীত চৈতনাচক্দ্রোদয় নাটকে 

সনাতনের প্রতি গৌরচক্দ্রের এই সকল 
অনুগ্রহ বৃন্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

অতঃপর চৈতন্যদেব নীরস কর্মকণ্ডের 
কোলাহলময় কাশীধামে দণ্তীদিগের সঙ্গে 
ভক্তি প্রসঙ্গ করিয়া নীলাদ্দি গমন করিতে 

ইচ্ছ। করিলেন। সনাতনকে বলিলেন, 
তোমার ছুই ভাই শ্রীরূপ ও বল্পভ শ্রীরন্দা- 
বনে গমন করিয়াছেন, তুমি তথায় গিয়! 
ভাহাঁদের সঙ্গে মিলিত হও । কন্থাকরঙ্গ- 

ধাণী আমার বাঙ্গাল ভক্তগণ গমন করিলে 
যত্র করিও । এই বলিয়া গৌরস্বন্দর 
মকলকে গপ্রেগালিঙ্গন করিয়া নীলাচল 
গমন করিতে উদাত হইলেন। মহাপ্রভুর 
বিরহ-চিন্তা মনাতনের অসহ্য হইল, কাতর 
স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, 

দূত কহে সনাতন প্রচুকপা পাঞা। 

পড়িয়! কান্দেন প্রনুব চরণ ধরিয়া ॥ 

ভযে বৈষ্ণ চটা্গতে গ্রন্তন্নভাবে যোগদান করিতে 
লাগিলেন। এইরজী! ভিন্দ সমাজে শান্ত বৈষ্বের 
মিলন সজ্বটত হম, এবং বৈষ্বভাব অনেক পরিমাণে 
সমাজ মধো প্রবেশ লাভ করে। যাহার যঘমাজ ত্যাগ 
করিনা! ভেক গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও তাহাদেরই জন্য 
সনাতন গোস্বামী হৃবিভক্তিবিলাপ গ্রন্থে বৈষণবের 
আচার প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে 
আর কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বদ্ধ নাই। শ্মার্ভ মতের 
স্তায হরিভক্তি বিলাসের মত “গোস্বাফীমত'+ বলিয়া 
বর্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া! গিয়াছে। এই বৈষ্ণব স্মৃতি স্বরূপ হরিভক্কিবিলাপ গ্রন্থ সন।তন 
গোস্বামী প্রণীত। 

“হ্রিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষুব আঁচার। 
বৈষ্ণবের কর্তব্যের ধাহা পাই সার ॥” 

চৈতন্ত চরিতানৃত অস্ত্যথওড। 
কিন্ত সচারাচর যে হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহার রচয়িতা গোপালভ্ট গোস্বামী । 
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আজ্ঞা! হয় চলি আমি শ্রাচরণ সহ। 

সছিতে নারিব আমি তোমার বিরহ ॥ 

প্রভু কহে আগে যাঞা দেখ বৃন্দাবন । 

পাছে নীলাচলে মোর পাবে দরশন ॥ 

বভযত্বে সনাতনে মথুর] পাঠাঞা। 

নীলাচল যাঁত্র! কৈলা আনন্দিত হঞ্ল ॥” 

চৈতন্য চক্দ্রোদয় নাটক নবম অস্ক। 

গৌরচন্দ্র রজনীযোগে নীলাচল উ- 
দেশে বহির্গত হইলেন। চক্রশেখর 

আশশপর্শলতপন মিঅ প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্য 

তাহার অনুসরণ করিয়া কিযদ্দর গমন 
করিলে, তিনি সকনকে ন্নেহবচনে প্রবোধ 

দিয়! প্রতিশিরুরভ করিয়া বলিলেন, আমি 

ঝারি খণ্ডের আরণ্য পথে একাকী গমন 

করিব। যার ইচ্ছ। হয়,ইহার পর আমিও । 
তদনন্তর সনাতন রাজপথ ধরিয়! বৃন্দা- 

বন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । এদিকে 
সনাতনের অনুসন্ধানার্৫থ রূপ ও বল্পভ বৃন্দা- 

বন হইতে গঙ্গাপথে কাঁশী বাত্রা করিয়া- 
?ছণ, হতরাং পরম্পর সাক্ষাৎ হইল না। 

সনাতন মধুরাতে উপনাত হইলে প্রুবঘাটে 
সরবুদ্ধি রায়ের মহিত তাহার পরিচয় হইল । 
শ্বুদ্ধি রায় পরম সমাঁদরে সনাতনকে গ্রহণ 
করিলেন । এখানে স্বুদ্ধি রায়ের বিষয়ে 
কিছু বল যাইতেছে। এই স্থৃবৃদ্ধি রায় 
পূর্বেব গৌড়ের রাজা ছিলেন । সেই সময়ে 
সৈয়দ হুসেন সাহ। তাহার কম্মচাঁরী ছিলেন। 
দীঘিক! খনন কার্যে সৈয়দ হুমেনের কোন 
অপরাধ পাইয়। স্থবুদ্ধি তাহাকে কশাঘ্ৰত 

করিয়াছিলেন। পরে হুসেন সাহ। গৌ- 
ডের রাজ। হয়েন। হুসেন রাজপদে অধি- 

চিত হইয়াও পুরাতন প্রতৃর প্রতি যথো- 
চিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু তদীয় 

ক্ুদ্রছদয়! স্ত্রী স্বামীর প্রতি স্থবুদ্ধি রায়ের 
কশাঘাত বিস্মৃত হয়েন নাই। অঙ্গের 
আঘাতচিহ্ন দেখাইয়। উক্ত নারী স্থুবুদ্ধির 
প্রাথদণ্ডের নিমিত স্বামীকে প্ররোচিত 

তাহার শিষ্যগণ ৪৭ 
সপ 

করিতে লাগিল । হুসেন কিছুতেই স্বীকৃত 
ন। হওয়াতে ফ্রেই নারী বলিল তবে উহার 

জাতি মারিয়া! দাও | হুমেন বলিলেন,জাতি 

নষ্ট হইলে রায় বাঁচিবেন ন।। শেষে স্ত্রীর 
বিশেষ অনুরোধে হুসেন স্তববুদ্ধি রায়ের 

মুখে জল ছিটাইয়া দিলেন । জাতিত্রষ্ট 

স্থবুদ্ধি রায় বিষয় বিভব পরিত্যাগ করত 

বারার্রসীজীর্থে উপনীত হইয়। তত্রত্য 

"।গুতদিগের নিকট প্রায়শ্চিন বিধান 

জিজ্ঞাসা করিলেন। শাঞ্জরদ্রশী ব্রাহ্মণ প্ি- 

তেরা এই গুরুতর () পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
স্বরূপ তপ্ত ঘৃত ভক্ষণ করিয়! প্রাণত্যাগ 

করিতে ব্যবস্থা দিলেন। শুক্ক কন্মকাঁগড আ- 

শরয়ী পণ্িতদিগের উপদেশে ঘত ভক্ষণে 

আত্মহত্যা কর! স্ত্বুদ্ধি রায় সঙ্গত মনে 

করিলেন না। এই সময়ে বারাঁণসীতে 

চৈতন্যচন্দ্র বাঁস করিতেছিলেন। 

পাচার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও প্রেমবিগলিত হরি- 

নাম সংকীর্ভনের প্রবল প্লাবনে কাশীর 

ন্যায় নীরস স্থানও সরসভাব ধারণ করিয়া- 

ছিল। শ্বুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের বিষয় 
অবগত হইয়। তাহার নিকটে উপস্থিত 

হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত 

নিবেদন করিলেন । চৈতন্য বলিলেন, 

ভন্ত- 

হ"হ1 হইতে যাহ বুন্দাবন। 

নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ॥ 

এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। 

আর নাম লইতে কৃষ্চচরণ পাইবে ॥ 

আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি । 

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥৮ 

চৈতন্য চরিতামূত মধ্য খণ্ড। 

হে রায়! তুমি এ্াবৃন্দাবনে গিয়। নির- 
স্তর হরিনাম সংকীর্তন কর। একনামে 

তোমার পাঁপদোষ নষ্ট হইবে, দ্বিতীয় 
নামে হরিচরণারবিন্দ লাভ করিবে, এবং 

তৃতীয় নামে কৃষ্ণপহবাসে স্থান পাইবে, 

ইহাই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি। 



ক” বাজ 
শ্ 

€৮ 
শপ সপররর্প্ 

তক্তবর। চৈতন্যের আদেশ শিরোধার্য্য 
করত অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য পরিভ্রমণ 

করিয়। রন্দাবনে আমিলেন। এখানে আ- 
সিয়া স্থবুদ্ধি রায় উৎকট বৈরাগ্য ব্রত অব- 

লম্বন করিলেন। শুক্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
মথুরার বাজারে বিক্রয় করেন। এক এক 

বোঝা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় পয়সা 
মাত্র উপার্জন হয়। তন্মধ্যে আপঙ্গি এক 

পয়সার চনক চর্বরবণ করিয়া জীবন ধারণ 

করেন, অবশিষ্ট পয়স! ঘ্বার| ছুঃখী বৈষ্ণব 
দেখিতে পাইলে ভোজন করান এবং 
বাঙ্গালি দেখিলে দধিভাত খাওয়ান ও তৈল 

মাথান। কিছুদিন পরে রূপ গোম্বামীর 

সঙ্গে তাহার মিলন হয়। পরে সনাতন 

গোস্বামীকে পাইয়। স্থবুদ্ধি পরমানন্দে 
মগ্র হইলেন। পরম বৈরাগী সনাতন 
্ববুদ্ধির স্নেহ যত্ব ভাল বাসিতেন না, তিনি 
একাকী হরিনাম করেন, আর প্রতি ইজ 
মূলে প্রতিদিন নব নব কুঞ্জে দীন ভাবে 
জমণ করেন। শেষাবস্থায় রূপ ও সনা- 
তন ছুই ভাই শ্রীবন্দাবনে বাস করিতেন। 

শে শি পিসি আপ আরা ৩ চর সরস 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

৭৯ পপ ০ পপ অর এ 

নিরন্তর হরিনাম কীর্তন ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও 

তক্তিশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিন কাটাই- 

তেন। চৈতন্যানুবর্ভী সাঁধকদিগের মধ্যে 
ইহীার। জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবদ্তক্তিতে ৷ 

সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ইহীরাই বিবিধ 
গ্রন্থ ও ভক্তিশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া এদেশে 

বৈষ্ণব ধন প্রচারের বিশেষ সহায়তা ক- 

রেন। বৃন্দাবনপ্রত্যাগত বৈষ্ণধ সাধক- 

গণকে চৈতন্য ও তাহার পারিষদগণ রূপ 

সনাতনের বিষয় সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করি- 

তেন। ভক্তগণ বলিতেন, “তাহার! গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া এক এক বৃক্ষমূলে এক 

একরাত্রি শয়ন করেন, কখন বা বিপ্রপৃহে 
স্থলভিক্ষা, কখন ব! দ্বারে দ্বারে মাধুকরী, 
কখন বা কেবল শুক্ষ চনক চর্বণ করিয়। 

শপ ররর, সস 

১৩ কল, ১ ভাগ 

জীবন ধারণ করেন। পরিধানে ছিন্ন বহি- 

বাস মাত্র । হরিনাম সংকীর্তন ও হরিনাম 

প্রসঙ্গে অক্টপ্রহরই মগ্ন হইয়া থাঁকেন, 
চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা যান, তাহাও সকল 

দিন ঘটে না। শ্রীচেতন্যের পবিত্র চরিত্র 
চিন্তা, বৃক্ষতলে নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া 
ধর্মগ্রস্থানুশীলন ও ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। 

তাহারা কালাঁতিপাত করেন।” ভক্ত- 

গণের মুখে রূপ সনাতনের প্রশংলা শ্রবণ 

করিয়া চৈতন্য ও শিষ্যগণ পরমানন্দে মগ্ন 

হইতেন। 
“মহা প্রভূর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র। 

রূপ সনাতন সবার রুপা গৌরব পাত্র ॥ 

কেহ বদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন । 

তারে প্রশ্ন কবেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ 

কহ তাহা কেছে রহে বপ সনাতন। 

্ কৈছে রহে কৈছে বৈরাগা কৈছে ভোজন ॥ 

কৈছে অগ্প্রহর করেন শ্রীরু্ঃ ভদ্ন। 

তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ 

অনিকেতন ছুঁছে বহে মত বুক্ষগণ। 

আশা সাপ 

১ 

একেক বৃষ্ষেৰ তলে একেক রাত্র শমন। 

বিপ্রগহে গুল ভিক্ষা কাহা মাধুকবী। 

শুষ্ক কটী চান! চিবাষ ভোগ পরিভবি ॥ 

করোয়! মাত্র হাতে কাথা ছি ডা বহির্বাল। 

কৃষ্ণ কথা রুঞ্চ নাম নর্তন উল্লাস ॥ 

অষ্টপ্রহর রুষ্জভজন চারিদণ্ড শয়নে। 

নাম কীর্তন প্রেমে সে নহে কোন দিনে ॥ 

কড় তক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন। 

চৈতন্য কথ শুনে কৰে চৈতন্য চিন্তন ॥ 

এই কথ গুনি মহাস্তের মহ! সখ হয় । 

চৈতন্যের কৃপ। ধা! তাহ! কি বিন্ময়।'” 

চৈঃ চঃ মধাথণ্ড ১৯ পবিচ্ছেদ । 
“তনে চলি গেল। গোসাঞ্জি বুন্দাবন ॥ 
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞ্জির প্রেম । 
বৈরাগোর সীমা আর অপতিত নেম ॥ 
মুক্তিনান মহাতেজ মদুদ্র গন্তার। 
শান্্ান্তগ। পৃথিবীর মধ্যে একধীর ॥ 
গ্ররতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস। 
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥ 

বুক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থান্থশীলন। 
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রম! বৃন্দাবন |” 

তক্তমাল গ্রন্থ দিতীয়মাল! | 



খা ৯৮৭ পৌরাণিক উপাখ্যান ৪৯ 
যেহেতু মন্ত্রকন্মপরায়ণ স্ত্রীগণ মন্ত্রপ্রবাদে 

পৌরাণিক উপাধ্যান | বিশ্বাম করিয়! স্বামীর প্রতি বিষপ্রয়োগেও 

মহাত্া পাগুবগণ কোন সময়ে বিপ্র- | কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না। শক্রগণ এই 
বর্গে পরিরৃত হইয়া কাম্যবনে উপবিষ্ট | স্থযোগে শক্রুতা সাধন করিবার অবসর 
আছেন, এমন সময়ে শ্রীকুষ্ণমহিষী সত্রা- প্রাপ্ত হয়। পাপস্বভাবা মন্দভাগিনী পত্বী- 
জিৎরাজকুমারী সত্যভামা পাগুবদিগের ! দিগের এই ছুূর্বর্যবহারে পুরুষের! নান। 

আশ্রমে প্রবেশ করিয়। প্রেমপ্রকুল্লহৃদয়ে | প্রকার রোগধুক্ত হইয়! বিনষ্ট হইয়! 
পাগুবকুললক্ষনী দ্রৌপদীর সহিত বিবিধ | থাকে । হে সত্যভামে! মন্ত্রকম্ম দ্বার 
বিচিত্র কথ! প্রসঙ্গে স্থখানীন হইলেন । | স্বামী কখন বশীভূড হন না । স্থশীলত। 

অনন্তর সত্যতাম। প্রিয়বাদিনী যাঁজ্ঞসেনীকে | ও প্রর আচরণ দ্বার! স্বামীর হৃদয় অধি- 
নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্রৌপি ! কার করা যায়। আছি পাণগুবগণের প্রতি 
তৃুমি কি প্রকার প্রিয় ব্যবহীর দ্বারা ; যেরূপ আচরণ করি তৎসয়দায় তোমাকে 

লোকপাঁলসদৃশ বিচিত্রবারধ্যশালী মহামতি ূ বলিতেছি শ্রবণ কর। 

পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিয়! রাখিয়াছ £ আমি কাম ক্রোধ অহঙ্কার পরি- 

হে শোভনে ! পাঙুনন্দনের তোমার | বঞ্জন করিয়! সর্ববদ! প্রফুল্লমনে যত্রপৃর্ববক 
প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না, [ পাগুবগণের পরিচর্ধযা করিঘা থাকি । 

শ্রমিক্ট প্রিয় বাক্যে সততই তোমার স- | আমি চিন্তকে সংঘত করিয়। দর্পণ ও ঈর্ষা 
স্তোষ বিধান করেন, সর্ববদা তোমার বশংবদ ] শুন্য হইয়! নিগ্নতই স্বামীগণের শু শ্রামা 
ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, ইহার কারণ | করি। আমি কথন অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ 
কি? তুমি কি কোনপ্রকার ব্রতচধ্যা | করি না। কুৎসিত স্থানে অবস্থান কি 

তপস্যা অথবা হোম যাগ মন্ত্রোৌধি দ্বারা | কুৎ্মিত ভাবে উপবেশন ও গমন আমি 

তাহাদিগকে এতাদৃশ বশতাপন্ন করিয়াছ ? | সর্ব ঘ্বণ। করিয়া থাকি । দেব মনুষা 

হে সখি! যাহাতে কৃষ্ণ আমার একান্ত | গন্ধর্ব ধনবান দূপবান মহাসৌন্দধ্যশালী 

অনুরাগিণী হন, তুমি এরূপ উপায় নির্দেশ | অলঙ্কৃত ঘিনিই হউন, স্বামীগণ ব্যতাত 
করিয়া! আমাকে স্বখী কর । ূ আমি অন্য পুরুষকে কখন অভিলাষ করি 

মহাভাগ। দেবী দ্রৌপদী বলিলেন, ৃ না। স্বামীগণ অন্নাত অভুঞ্ত ও অন্ত 

সত্যভামে ! তুমি আমাকে নিন্দিত অ- ৃ থাকিতে আমি কখন স্নান ভোজন ও 

সাধবী স্ত্রীগণের আচরণ কেন জিজ্ঞানা | শয়ন করি না। স্বামী কোন স্থান 

করিতেছ? তুমি বুদ্ধিমতী ও কুঞ্চের | হইতে গৃহে আগমন করিবামাত্র আমি 
প্রিয়মহিষী হইয়! ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ | প্রত্যুদ্গমন পূর্বক আমন ও জল প্রদান 
ইহাই আশ্চর্য! ইতর আ্লীলোকেরাই | করিয়া তাহার অভিনন্দন করি। আমি 
মন্ত্রোষধ প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে বশী- | গৃহ এবং গৃহসজ্জা ও ভোজ্য দ্রব্য মকল 

ভূত করিতে ইচ্ছ। করিয়। থাকে । স্বামী, | পরিষ্কৃত করিয়া রাখি, ধনধান্যাদি যত্ত 
ভার্য্যার এই দ্বণিত অভিপ্রায় অবগত | পূর্বক রক্ষা করি। নিয়ত আলসা ত্যাগ 

হইবামাত্র গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় ভার্ধ্যা | করিয়৷ স্বামীর অনুকূল আচরণ করি। 
হইতে অতিমাত্র উদ্দিগ্ন হইয়া উঠেন। | আমি দুঃশীল স্ত্রীগণের কখন, অন্ুলরণ 
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করি না। স্বাশীর দলে আমোদ ও পরি- | সহস্র ব্রাহ্গণ অক্টাশীতিসহত্র ন্নাতক 

হাঁসের স্থল ভিম্ন কখন হাদ্য করি ন|। 

আমি সর্ববদ। দ্বারদেশে উপস্থিত হই না, 

আবর্জনাময় স্থানে কি গৃহসন্সিহিত উপ- 

বনেও বহুক্ষণ অবস্থান করি না। অতি- 

শয় হাস্য, অতিশয় লোভ ও ক্রোধের 

বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়। স্বামীগণের 

সেবাকাধ্যে রত থাকি । হে যশস্বিনী ! 

স্বামীর বিচ্ছেদ আমার অসহ্য। কর্তব্য 

কাধ্য সাধনার্থ স্বামী যখন স্থানান্তরে গমন 

করেন, তখন আমি অনুলেপনাদি পরি- 

বর্জন করিয়। ব্রতচারিণী হইয়া অবস্থান 

করি। স্বামী যে পান ভোজন ভালবামেন 

না, আমি কখনও তাহ! ব্যবহার করি না। 

আমি সর্বপ্রযত্বে তাহাদের উপদেশের 

অনুবর্তন করি এবং বেশ ভূষাতে অল- 
গত হইয়া স্বামীর প্রিয় ও ছিতকর কার্ধ্যে 
তৎপর থাকি । গুহধগ্্ সম্বন্ধে ও আত্মীয় 

কুটুম্বগণের প্রতি সদাচরণ বিষয়ে আমি 

যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, ঘত্রসহকারে 
তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করি। হে 

বরাঙ্গনে ! আমার বিবেচনায় পতিকে 

আশ্রয় করাই শ্রীলোকের একমাত্র সনা- 
তন ধর্ম । ভ্্রীলোকেব পতিই দেবতা, 

পতিই একমাত্র গতি, পতির বিপ্রিয়াচরণ 

কখনই কর্তব্য নহে। আমি অশন ভূষণ 
বা শয়নে কখনই ম্বামীগণকে অতিক্রম 
করি না । আমি সরব্ধতোভাবে সংযতেক্জ্রিয় 

হইয়! সাবধানতা ও উদ্যমশীলত। প্রভাবে 

এবং গুরুশুআাষ। দ্বারা স্বামীগণের প্রণয়- 

ভাগিনী হইয়াছি। আমি আর্্যা কুন্তী 
দেবীকে নিত্যকাল পান ভোজন বসন ভূষণ 
দ্বারা পরিচর্যা! করিয়া! থাকি । আমি কখ- 

নও তাহার নিন্দা! করি না এবং বলন ভূষণ 

ভোজনাদিতে তাহাকে অতিক্রম করি না। 

পূর্বেবে ধন্ম্াত্বা যুধিঠিরের ভবনে আঁট 

তন্ববোধিনী পত্তি ১৩ খ্ী, ১ ভাগ 
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বিপ্র যাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ভ্রিশজন 

দাসী নিযুক্ত ছিল, এবং এতত্িম্ন অপর 
দ্রশ সহত্র উর্দরেত! যতি প্রতিদিন পান 

ভোজন আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতেন সেই 
সকল ব্রহ্ধবাদী বিপ্রগণকে আমি প্রতি- 

দিন ভোজ্য পান বসন দিয়া অর্চনা 

করিতাম। মহারাজের মাল্যাভরণভূ- 

ধিতা নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞ৷ শত সহজ দাসী 
ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের কি নাম, 

কাহার কি প্রকার রূপ, ও কে কিকাধ্য 

করে বা না করে, সবই আমি বিদিত 
ছিলীম। যখন যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন, 
মেই সময়ে তাহার এক লক্ষ দাস দাসী 

সর্বদা অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিত, 

আমিই তাহাদের সংখ্য। ও নিয়ম নিদ্দিষ্ট 
করিয়া দিতাম। অন্তঃপুরে যে সকল 

ভৃত্য থাকিত, এমন কি মেষপাল ও গো- 

পালগণের কৃতারৃত কন্ম সমুদায় আমি 

জানিতাম। আমি আয় ব্যয় সম্বন্ধে সমু- 

দায় বৃভান্তই অবগত ছিলাম। পাঁগুবের। 

আমার প্রতি আত্মীয় কুটুন্ববর্গের যাবতীয় 
ভার'অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দৈবকাধ্যে 

! রত হইতেন। এই প্রকারে ক্ষুৎপিপাস! 
সহ্য করিয়া নিরন্তর স্বামীগশের সেবাতে 

নিযুক্ত থাকিয়া দ্িবারাত্রি অতিবাহিত 

করিয়া থাকি। আমি চিরদিন সকলের 
শেষে শয়ন করিয়া সকলের অগ্রে শষ্যা- 
পরিত্যাগ করত গৃহকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া 
থকি। হে কল্যাণি! ইহাই আমার 
বশশীকরণ, ইহা! ব্যতাত ভর্ভাকে বশাভৃত 
করিবার অন্য সাধন আমি জানি না। 
আমি অসৎ স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্যায় আচ- 
রণ করিন। এবং করিতে অভিলাষও 

রাখি না। সত্যভামা, বরাঙ্গনা! শোভন। 

কৃষ্ণার ধর্্ার্ঘযুক্ত বাঁক্য শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম 

সব শপ 
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করিয়! লঙ্ভিত হ্ইয়। বলিলেন, হেকৃফ্জে! 
আমি তোমাকে সখিসযুচিত উপহাসচ্ছলে 

যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে 

ক্ষমা কর। 

দ্রৌপদী বলিলেন, স্বামীর চিন্ত আক- 

ধরণের প্রকৃষ্ট উপায় তোমাকে বলিতেছি 

শ্রবণ কর। পতির তুল্য দেবতা ইহ- 

লোকে আর কিছুই নাই। স্বামীর প্র- 

সাদেই সন্তাঁল সন্ভতি বস্ত্রীলঙ্কার ভোগস্থখ 

মহতী কীন্তি সকলপ্রকার কাম্যবস্তই লাভ 

হয়। অতএব তুমি এরূপ সৌহৃদ্য ও (প্রম 
দ্বারা কৃষ্ণের পেবা কর, যাহাতে তিনি 

জানিতে পারেন ঘে তিনি তোমার অতীব 

প্রীতিভাজন। তাহা! হুইলেই তোমার 

মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। দ্বারদেশে ভর্তার 
স্বর শ্রবণমাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভাষণ 

পূর্বক আমন ও জল দিয়া তাহার পুজ। 

করও। কোন কাধ্যের নিমিভ স্বামা 

দাপীকে আদেশ করিলে তুমি স্বয়ং তাহা 
সম্পন্ধ করিবে । স্বামী তোমার নিকটে 

যে কোন কথ! বলেন, গোঁপনায় না হুই- 

লে তাহা প্রকাশ করিও না, কেন ন। 

তোমার সপত্বী দেই কথা তাহাকে বলিয়! 

দিলে তোমার প্রতি তাহার বিরাগ উপ- 

স্থিত হইতে পারে। যে সকল ব্ক্তি 
তোমার স্বামীর আত্মীয় অনুরক্ত ও হিত- 

কারী, তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে 

পান ভোজনাদির দ্বারা সকার করিবে । 

আর যাহার! তাহার বিপক্ষ, অহিতকারী 

ও ছেষ্য, তাহাদের সহিত কোন সন্ধন্ধ 
রাখিবে না। অন্য পুরুষের সন্িধানে 

আমোদে মত্ত না হইয়1, অনবধানত পরি- 

ত্যাগ করিয়া নিজের অভিপ্রায় সংযম 

পূর্বক মৌন হইয়া থাকিবে । কুমার 
শ্রন্যন্স ও শান্দের সছিতও তুমি নির্জনে 

সম্ভাষণ করিও না। পতিপরায়ণ! পুণ্য- 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সপ পেপাল | পস 
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বতী সগকুলকামিনীগণের সঙ্গেই ফেন 
তোমার সখ্য হয়। উগ্রস্বভাবা, প্রমন্তা, 

অতিভোজনশীল!,চৌর্যানিরতা চপলম্বভাব। 
নারীদিগকে সর্দ্থা পরিত্যাগ করিবে । 
এইরূপে ভুমি স্বামীর আরাধনা করিয়! 
যশ সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ কর। দ্রৌপদীর 
বাক্যাবলানে সত্যভাম! তাহাকে ন্নেহালি- 

গগন করিয়া বিদায় হইলেন। 

ঈশ্বরের আ ভান্তিত্ব। 

প্রথমতঃ দেখ! যাঁউক আমাদিগের 

সম্মুখে যে জড় জগৎ বর্তমান রহিয়াছে 

উহার আদি আছেেকিনা? যদ্দি এরূপ 

অনুমান করা যায়, ইহার আদি আছে, 
তাহা হইলে অবশ্যই এরূপ এক সময় 
ছিল যে সময় একটা মাত্র পরমাণুরও 
অস্তিত্ব ছিল না, সর্বত্র কেবল এক শমহা- 

শুন্য বিরাজ করিত। কিছুকাল মহাশৃন্য 

থাকিয়৷ এবং তাহার পরিবর্তন হইয়া ঘ- 

দ্যপি জড়ের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে 

স্বতঃই এই পরিবর্তনের কারণ কি জানি- 

বার জন্য ইচ্ছ! হয় এবং এই পরিবর্তনের 

কোন একটী বিশেষ কারণ থাকা আব- 

শ্যক । বিন! কারণে অর্থাৎ আপনা আঁপনি 

কোন একটী পরিবর্তন সাধিত হয় আমর! 

এ কথায় বিশ্বাম করিতে পারি না, সুতরাং 

জড়ের আদি আছে বিশ্বাস করিলে জড়ের 

অঅষ্ঠার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর। স্বতঃসিদ্ধ । 

কেন না জড়ের অ্রষ্টা না থাকিলে জড়েব 

আবির্ভাব হইবার পুর্বেবে সর্বত্র যে এক 
মহাশুন্য বিরাজমান ছিল, তাহাই ত্বপরি- 

বর্তিত ভাবে বিরাজ করিত, তাহার পরি- 

বর্তন অসম্ভব । 

দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি এরূপ অনুমান করা 

যায় জড়ের আদি নাই, উহ অনাদি 
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কাল হইতে রহিয়াছে তাহা! হইলে 
জড় স্বয়ন্তু ও অনাদি (6756 ০৪৭৪০) হইয়! 
পড়ে। উহা কোন সময়ে জাত হয় নাই 
চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে ইহা বলিতে 
হয়। যদ্যপি জড় অনাদি হয়, তাহ। 

হইলে উহা স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দেশে ও 
কালে অনন্ত ও অখণ্ড এক মহাশক্তি 
হওয়। আবশ্যক । কারণ যে বস্ত অন্য 

কোন বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া! আপন 
শক্তিতেই বর্তমান থাকিতে পারে, তাহ 

সকল স্থানে ও সকল মময়ে থাকি- 

বেক, ইহ! আমর! বিশ্বান করি। কোন 
বিশেষ স্থানে অথবা সময়ে তাহার স- 
ভার বিকাশ হয়, অন্য স্থানে ও সময়ে 
তাহার অভাব হয়, এরূপ হইতে পারে না। 
কারণ সময় ও স্থানের স্বকীয় কোন শক্তি 

না থাকায় স্বয়ন্তু অনাদি মহাশক্তির সত 
কোন প্রকারেই প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না 
তাহার ঘভ্তাক্োত অপ্রতিহত থাকিনেক। 

সময় ও স্থান পাঁইলেই ইহার বিকাঁশ ন 
হইয়া থাকিতে পারে না। অনাদি শক্তি 
দেশে ও কালে অনন্ত ইহা আমাদিগের 
আত্মপ্রত্ায়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান । আমর! 

যখন কাল ও স্যাঁনের (6 550 9৮) 
বিষয় চিন্তা করি আমর! উহাদ্িগকে অনস্ত 

বলিয়৷ জ্ঞান করি । উহাদিগের অন্ত আছে 

ইন1 আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। 
এক্ষণে জড় অনাদি হইলে কিরূপে দেশে 
৪ কাঁলে অনন্ত হইবে আমর। বিশ্বাস করি 

তাহ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা কর! 
যাউক। অনাদি বস্তর দৃষ্টান্তই ভইতে 
পারে না, তথাপি বোৌঁধসৌকর্ধ্যার্থে ছুই 
একটা দৃষ্টান্ত গঠন করা যাঁউক। যদ্যপি 
দশ বারটা দ্বীপের অধিবাসীগণ তাহাদ্িগের 

দ্বীপ মকলে এরূপ একটী ঘটনা দেখে এবং 

তাহাদিগের পূর্ববপুরুষগণের নিকট হইতে 

তত্ববোধিনী পত্রিকা! 

আনত অত 

স্পা টিসি 

শ্্পি  শ 

সপ সপ 

১৩ কল, ১ তাস 

ও শুনিতে পাঁয় যে সর্বদাই তাহাদিগের 
দ্বীপ সমূহে বৃষ্টি পতিত হয় এবং বৃষ্টি পত- 
নের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়। কোন 
কারণ দেখিতে ন৷ পায়, তবে তাহার! 

বিন! কারণে বৃষ্টি পতিত হয় দেখিয়। 

সহজেই বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর অন্যান্য 
স্থানেও বিনাঁকারণে বৃষ্টি পতিত হয়। 
সেইরূপ যদি অন্য দশ বারটা দ্বীপের অধি- 

বাসীগণ তাহাদিগের দ্বীপ সমূহে এরূপ 

দেখে ও তাহাদিগের পুর্ববপুরুষগণের নিকট 
হইতেও শুনিতে পাঁয় যে বিনা কারণে 

সর্বব সময়ে তাহাদিগের দ্বীপ সকলে আ- 

লোক থাকে, তাহা হইলে তাহারাঁও 
বিশ্বাম করে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিন! 
কারণে আলোক থাকে। কারণ বিশ্বরাজ্যে 

আমরা শক্তির বিকাশ প্রণালী সর্বত্র 
একই প্রকার দেখিতেছি। দশ বারটা 
স্থানে কিছুকাল ধরিয়া বিন৷ কারণে অর্থাৎ 

আপনা আপনি বৃষ্টিপতন অথবা আলোক 
প্রকাশ দেখিলে অন্যান্য স্থানেও বিনা 

কারণে অর্থাৎ আপনা আপনি বৃষ্টি পতন 
অথবা! আলোক প্রকাশ হয়, আমরা ইহ! 

বিশ্বান করিতে বাধ্য । আবার আমর! 

কোন শক্তিকেই পরিমিত বলিয়! বিশ্বাস 

করিতে পারি না। অগ্নির দাহিক। বর- 

ফের শীতলতা৷ প্রভৃতি যে সকল শক্তির 
কাধ্য আমর! সতত পর্যবেক্ষণ করিতেছি 

তাহারা অন্য কোন শক্তির যোগে পরি- 
বর্তিত না হইলে সকল স্থানে ও কালে 

বর্তমান থাকিতে ওকাধ্য করিতে পারে 

ইহা! আমর! বিশ্বাম করি। কোন এক 
শক্তি দ্বারা আমর! যদি একটী মাত্র পর- 

মাণু স্থষ্টি করিতে পারি তাহা হইলে সেই 
শক্তি দ্বারা আমর! অনন্ত পরমাণু স্থপতি 
করিতে পারি, ইহ! আমাদিগের বিশ্বাস | 

এক্ষণে দেখা যাউক জড় অনস্তক্ি 
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ন1? জড় যে অন্তবিশিষট ক্ষুদ্র পদার্থ ইহা 

সহজেই প্রমাণিত হয়। বিশ্ব মধ্যে যখন 

অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষে 

পরিভ্রমণ করিতেছে, নদীআোত প্রবাহিত 

হইতেছে, জীবগণ গমনাগমন করিতেছে 

তখন অবশাই স্বীকার করিতে হইবে জড় 
পদার্থ সমূহ দিবানিশি আপন আপন স্থান 

পরিবর্তন করিতেছে । আবার বিশ্ব মধ্যে 

নিরবচ্ছিন্ন শুনা স্থান না থাকিলে জড় পদ্দা- 

ঘের স্থান পরিবর্তন অসম্ভব । যেহেতু 
স্ান-অবরোধকত। জড়ের একটা বিশেষ 

ধন্ন। বিশ্ব মধ্যে যপন নিরবচ্ছিন্ন শুন্য 

স্থান অর্থাৎ জড় পদার্থের অভাব আছে 

সপ্রমাণ হইল, তখন জড় নে 'আনন্ত নহে 

ইহা অবশ্যই ন্দীকার করিতে হইবে। 

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে জড় অনাদি 

হইলে ইহ। স্থানে ও কালে অনন্ত ও অখণ্ড 

একটী বস্তু হওয। আবশ।ক কিন্তু বস্তুত? 

ইহ1 বিপরীত ভাবাপদ হইতেছে, স্তরাং 

জড় অনাদি হইতে পারে নাঁ। ইহ! অব- 
শ্যই অন্য কোন অজড় অনন্ত মহাশক্তির 

অধীন ও সাপেক্ষ । 

বৈদান্তিক মত 

(পুর্ব্বের অন্ুবৃন্ভি ) 
পূর্ববুদ্ধিমবাধিত্বা নোত্ুর] জায়তে মতিঃ। 

দৃশিরেকঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ ফলত্বাৎ সন বাধ্যতে ॥ 

পূর্বব-বুদ্ধিকে বাধিত না! করিয়! উত্তর 

বুদ্ধিজন্মে না। দৃশি অছ্িতীয় স্বয়ংসিদ্ধ, 

ফলত্ব হেতু তিনি বাধিত হন না। 

পৌর্বধাপৌর্ধয থাকিলে পূর্ববণৌর্ধবল্য 
প্রকৃতিসিদ্ধ এই নায়ে কর্তত্ব-ভোক্ত ত্ব- 
বৃদ্ধি প্রথম উৎপন্ন হইলেও পরবর্তী ব্র- 

হ্ধাত্ব-জ্ঞান ছারা তাহার বাঁধ হইয়া থাকে) 
এক্ষণে ইঞ্রাই প্রতিপাদিত হইতেছে । যে- 

বৈদান্তিক মত 

মন শুক্তির অজ্ঞান জন্য অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞানের 
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অভাব হেতু যে রজত-বুদ্ধি হইয়াছিল 

তাহাকে বাধিত বা নষ্ট না করিয়া পরে 

শুক্তি-বুদ্ধি উৎপন্ন হুয় না; সেইরূপ কর্ত- 
তাদি বুদ্ধিকে অগ্রে বাধিত বা নষ্ট না 
করিয়া পরে আত্ম-তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় 
না। অতএব যেটির আগ্রে প্রসক্তি হই- 
য়াছে বাঁধের তমিযেধ-স্বভাঁবত' হেত 
আর পূর্বকাঁলে পর-এসক্তির অভাঁব হেতু 

পূর্ণবটা দ্বারা পরের বাঁধ হয় ন৷ কিন্তু পরের 

দ্বার] প্রসক্ত পূর্বব্টারই বাধ হয়। শাস্ত্রের 
পদার্থবোপে শন্দ লঙ্গন্ধে মানান্তরের অর্থাৎ 

শাব্দ প্রমাণ ৪ প্রত্যক্ষের অপেক্ষ। থাকি- 

লেও বাক্যার্থবোধে তাহার অপেক্ষা থাকে 

না। পদার্থঘবাধেও বাবহার মাত্রেরই 

অপেক্ষা থাকে এই হেভু আর পূর্ববনুদ্ধি 

অর্থাৎ কর্তত্বাদি বুদ্ধির ব্যবহারক্ধপ অংশের 

ভর আত্মঙ্জান দ্বারা বাধ হয় না এই 

হেতুও উপজাবা-বিরোধ ঘটে ন!ক্ষ। এক্ষণে 
বেদান্তোক্ত আন্ম-জ্ঞানই একান্ত অনাধিন 

বলিয়া! তত্বজ্ঞাপক উহা কথিত হইতেছে। 

ব্রহ্মাআ্সাকাঁল অন্তঃকরণ-বুভ্তিতে প্রতিফলিত 

অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রতাক্ষ স্কর্ভিকে দৃশি 

বল! যায়। সেই দৃশি এক কিনা অপরের 

' অভালে উপলক্ষিত অর্থাৎ অদ্বিতীর এব" 

স্বয়ংসিদ্ধ কিনা পরনিরপেক্ষ সভান্ফর্ভিমৎ। 
তিনি ধাধিত হন না। উক্ত বিশেষণেরই 

দ্বারা বুঝা যায় তিনি বাধের অযোগ্য । 

ফলত্ব হেতুও তিনি বাঁধের অযোগ্য । ফল 

কখন বাধিত হয় না। কারণ, ফল সর্বব- 

জ্ঞানসাপধী?ণ এবং তাহার প্রকাশ যাবদীর 

ব্যবহারেরই হেতু হইতেছে । তুমি ব- 

* উত্তর আত্ম-ভখন দ্বারা পুর্ধী কর্ভঙাদির নাল 
হয় ইহাব তাত্পঘা এই কর্তত্বনিষ্ট যে সানা জ্ঞান 
তাহাবই বাধ বা! নাশ হন কিন্তু প্রতাক্ষার্সি বাবহাষেব 
নাশ হয় না। আুভরাং শান্ত্রবিরোধ ঘটিডে:ছে না। 



৫8 
মারার (মারার এজাহার বর ক ০০৮ বারা ৯. এস সার 

তত্ত্রবোধিনী পত্রিক। ১৩ কল্প, ১ ভাগ 

লিতে পার ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ তথাপি তী- ূ মনে কর, কোন গান্ধারদেশবানী পুরুষ 

হাঁকে ফল বল! হইল কেন? ফল বলিলে 
পূর্বেন যাহ! অসিদ্ধ ছিল তাহারই সিদ্ধি 

বুঝাইয়া দেয়। ইহার মীমাংসা এই- 

রূপ ;-_বিষয়াকার রূর্ভিতে ব্রন্ষের অভি- 

ব্যক্তিকে ফল বলা যায়। স্বতরাং ব্রহ্ম- 

সম্বন্ধে এই ফলত্ব উপচারিক, তদ্দার 

তাহার নিত্যসিদ্ধতার বিরোধ হয় না। 

ইং বনমতিক্রম্য শোকমোচাদিদূষিহম্। 
বনাৎ গান্ধানকে। যদ্বৎ স্বাআ্সানং প্রতিপদ্াতে ॥ 

কোন গান্ধারদেশবাশী যেমন বন হইতে 

স্বগৃহ প্রাপ্ত হয় মেইরূপ এই শোক্ষ- 

মোহাদি-দুষিত বনকে অতিক্রম করিয়] 
স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

বেদান্তবাক্য দ্বারা ব্রঙ্গাত্ব-জ্ঞানের 

অনুৎপত্তি শঙ্কা নাশ এবং উত্পন্ন জ্ঞানের 

প্রাবঙ্্য প্রতিপাদন পূর্বক পর্র-প্ররত্ত 

প্রত্যক্ষাদি দ্বারা বানের শঙ্ক! দূর করিয়া, 

শী সীস্সপসসিপস্প সস 

৪ 1০০০ টিটি ১১0 

এক্ষণে পেই জ্ঞান কিজপে উত্পপক্ন হইতে : 

পারে এই আকাঙ্ক্ষার পদার্থ-পরিশোধন | 

দ্বারা তৎদিদ্ধি হয় এইটা শ্রৌত দৃষ্টান্ত 
দ্বার! প্রতিপাঁদন করিতেছেন । এই শরী- 

রই বনস্থানীয় | 

রাগ দ্বেব শোক মোহাদি দ্বারা নিরন্তর 

আক্রান্ত । এই শরীর-বনকে অতিক্রম 

ইহা ব্যাস তক্করাদিব 

করিয়। অর্থাৎ আচার্ধ্য হইতে দিক্মাত্র__ । 
কেবল দিকৃটী অবগত হইয়া, অন্বয়-ব্যতি- 

রেক আলোচনা-যোগে পদার্থ-শুদ্ধি সম্পা- 

দন দ্বারা *্* অনাতুত1 হেতু দেহাদিকে 

পরিত্যাগ করিয়া, নর্বধান্ুম্ুত অবাধত 

স্বীয় আত্মাকে গ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি ব্রহ্গ 

ইত্যাকার জ্ঞানে ব্রহ্ধকে অবগত হয়। 

« ভ্রান্ত জ্ঞানে যে আত্ম! দেছাদিতে অন্বিত 

আছেন তত্ব-জ্ঞানে তাভাকে সেই দেহাদি হইতে 
ব্যাতরেক--পুথক করাকে পদার্থ-গুদ্ধি বলে। অর্থাৎ 

আত্ম-পদার্থ যেন কতকগুলি আবর্জনার মধ্যে ছিল 
তাহাকে ঝাড়িক। বািয়। লওয়াই পদার্থ গুদ্ধি। 

সা শাস্ত্র 

»্পপাাাাাীশ? টি তি ৩ পশলা 

বদ্ধচক্ষু হইয়াই তক্কর কর্তৃক নীত ও মহা- 

বনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । পরে সে বন্ধন- 

মুক্তির প্রয়ামে সেই বন-মধ্যে ঘোর 

আর্তনাদ করিতেছে । এই অবসরে কোন 

দয়াশীল আসিয়া তাহার বন্ধন মোচন 

পূর্ববক তাহাকে স্বদেশের পথ দেখাইয়! 

দিল। তখন সেই পণ্ডিত ও মেধাবী গ্রাম 

হইতে গ্রামান্তর অবগত হইয়া! যেমন বন 

হইতে শ্বদেশ প্রাপ্ত হয়; মেইরূপ এই 

সংসারীকেও অবিদ্য! রাগাদিরূপ তক্ষরের! 

মিথাজ্ঞানরূপ পট দ্বারা তীয় বিবেক- 

দৃষ্টি আচ্ছাদন পূর্বক স্বদেশ হইতে দেহা- 
রণ্যে তাহাকে আনিয়াছে। পরে এ 

ব্যক্তি বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে পর্যটন করিতে 

করিতে একদা কোন করুণাপরবশ ব্রন্ম- 

বিৎ আচাধ্যকে প্রাপ্ত হয় এবং তৎকর্তক 

তাহার মিথ্যাদৃষ্টি-পট উন্মোচিত এবং 
স্বদেশ ব্রহ্মপথের মন্বন্ধে প্রতিবোধিত হ- 

ইলে সে অন্বয়-ব্যতিরেক সাহায্যে স্বয়ং 

যাইতে যাইতে স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। 

ঈশ্বরশ্চেদনাস্মা স্যান্লাসাবন্মীততি ধাবয়েহ। 

আম্মা “চৎ ঈশ্বরোহম্মীতি বিদ্যা সাধনানিবর্তিক ॥ 

ঈশ্বর যদি অনাত্বা হন তাহা হইলে 

মুমুক্ষু আমি ব্রহ্ম এরূপ ধারণা করিতে 

পারেন না। আর যদি আত্মা হন তাহ 

হইলে আমি ঈশ্বর এরূপ ধারণা করিতে 
গারেন। সেই বিদ্য। যাহা অবিদ্যা নি- 
বৃদ্তি করে ॥ 

এই যে ্রহ্ষবিদ্যা প্রতিপাদিত হইল 
ইহাতে প্রকাঁশমান ব্রহ্মকে প্রত্াক আতা 
হইতে ভেদে ন। অভেদে প্রতীতি করিতে 

হইবে? “ছা স্থপর্ণ” পুই পক্ষী এক বৃক্ষ 
আশ্রয় করিয়া আছেন” এই শ্রুতেতে উভ- 



য়ের ভেদ এবং “অয়মাত্বা ব্রহ্ম" “এই 

মাতাই ব্রহ্ম” এই শ্রঞ্ঘতিতে অভেদ নি- 

দেশ আছে। এই সন্দেহ দূর করিবার 
জন্য শ্ৌত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ববক শ্রুত্য- 

কে স্পষ্ট করিতেছেন । যিনি জগৎ- 

কারণ রূপে উপলক্ষিত ঈশ্বর এবং পরমাক্মা 

সত্য জ্ঞান অনস্ত ও আনন্দস্বরূপ তিনি 

যদি আত্মা হুইতে ভিন্ন অর্থাৎ বাহ্য বস্ত- 
বহু বিষয়ভূত বা পরোক্ষ হন তাহ! হইলে 
মুমুক্ষু 'আমি ঈশ্বর এইন্ূপ জ্ঞান করিতে 

পারিতেন না, অর্থাৎ আত্মাকে যথার্থত 

উপলন্ধষি করিতে পারিতেন না। না 

পারিলে “তৎ ত্বমসি” তুমি সেই ত্রহ্গ' 

ইত্যাদি শ্রুতি-বিরোধ হয়। “আতখ্মেতি 

রূপং গচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি' “প্রপকে পাও- 

যায় এই জন আত্মা" এই নাঁয়েরও অর্থ 
থাকে না। ঈশ্বরই আত্মা এবং তাহাই ! 
আমি, অন্য কিছুই নহে, মুযুক্ষু যদি এই- 

রূপ জানেন তাহ! হইলে শ্রুতি ও ন্যায় 

রক্ষ। পাব । তাহাই বিদ্যা যাহা! ভেদাকার 

ঘুচাইয়া জাব ব্রঙ্ষের এক্য স্থাপন করে 

এবং যাহ! অন্য অবিদার নিবর্তক অং 

সমূল সংসারের উন্মলক হয়। 'ত্রহ্মবিৎ 

ত্রন্মেব ভবতি' 'ত্রহ্ষবিৎ ব্রহ্ধাই হন" €ত্র- 

দ্ষৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ব্রহ্ম হইয়াই | 
ব্রক্মষকে পায়” ইত্যাদি শ্রতিতে ব্রহ্ধ-. 
জ্ঞানের ব্রন্মত্বলাভরূপ ফল দৃষ্ট হয় এই 

হেতু এবং ভেদপক্ষে যে বস্তু একটা স্বতন্ত্র 

পদার্থ রূপে স্থিত মে অন্য একটী বস্ত 

হইতে পারে না অথব। সে স্বয়ং নষ্ট হইয় 

অপর একটা বস্ত হইতে পারে না এই 

হেতু এক্যজ্ঞজানই কলবৎ । ফলত এঁক্যেই 

শীস্সের তাৎপধ্য, ভেদে নহে । অতএব 

যখন ভেদজ্ঞানের ফলত্ব নাই দেখা যায় 
এই হেতু এবং “অন্যোহলাবন্যোহহমন্ত্রীতি 

নস বেদ, জন্য ইনি অন্য আমি এইরূপে 

বৈদাস্তিক মত 

সাতার সস সস 

৫৫ 
০২ পে শী এ+ পপ, 

যিনি দেখেন তিনি ব্রহ্গকে জানেন ন' 

শ্রুতিতে এইরূপ ভেদ-দর্শনের নিন্দাবাদ 
আছে এই হেতু ভেদ-ক্ঞাপক শ্রুতি সমূহ 
অনাদি-অবিদা-কল্পিত ভেদের আ্ঞাপক- 

মাত্র, বাস্তব ভেদে উহাদের তাৎপর্য নাই 
এইরূপই বুঝিতে হইবে । 
আত্মনে|ইন্যস্য চেৎ ধর্ম। অস্থুলত্বাদয়ে। যতাঃ। 

অজ্ঞেয়ত্তেইদ: কিং 65: স্যাদাত্মত্বে হান্যধীহু,তিঃ ॥ 

আত্ম হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের যদি অস্থু- 
লত্বাদি ধন্ম ইষ$ট হয় তাহা হইলে এই 

ঈশ্বর অনাত্সভ্ুত বলিয়া অজ্ঞেয় হইলে 
মুমুক্ষুর অস্থলত্বাদি শত ধর্শে আর কি 
প্রয়োজন । আর ঈশ্বরের আত্মত্ব স্বীকার 

করিলে স্থলত্বকুশহ্বাদি বুদ্ধি নক্ট হয়। 
ইহ! দ্বারাও শ্রুতির অভেদে তাৎপধ্য 

প্রদর্শিত হইতেছে। প্রত্যগাত্ম। হইতে 
ভিন্ন ঈশ্বরের যদি অস্থুলত্বাদি ধর্ম ইষ্ট হয় 
তাহা হইলে এই ঈশ্বর অনাত্ম স্বরূপত্ 

হেতু অজ্ঞেয় হইলে মুমুক্ষুর অস্থুলত্বাদি 
শ্রৌত ধন্ম দ্বারা আর কোন্ কার্য হইবে ? 
কিছুই নয়। কারণ, আমি স্থুল আমি 
কুশ ইত্যাদি স্বগত ভ্রান্তির তে। আর নি- 

বৃত্তি হয় না। কিন্তু যখন অস্থুলত্বাদি 

ধণ্মবিশিক্ট ঈশ্বরই আমি এই জ্ঞান হয় 
তখন সেই ঈশ্বরেরও আত্মত্ব হওয়াতে 

প্রত্যগাত্মার নিজের উপর গৃহীত মোহ্- 
মূলক কৃশত্ব স্থুলত্বাদি বুদ্ধির নিরৃত্তি বা 

বাধিদ্ধিরূপ ফল হয়। 

মিথাধ্যাসনিষেধার্থং ততোহস্থলাদি গৃহা তাম্। 

পরন চেৎ নিষেধার্থং শুনাতাবর্ণনং হি তং॥ 

অতএব মিথ্যা অধ্যাস নিষেধের নিমিত্ত 

অস্থুলাদি বাব্যকে গ্রহণ কর। প্রত্যগাত্ম! 

হইতে ভিন্ন স্থলে নিষেধার্থ যদি ইহাকে 
স্বীকার করিয়া লও তাহ হইলে নিশ্চয় 

তাহা৷ শূন্য ত1 বর্ণন হইয়] ঈাড়ায়। 
“কম্মিন আকাশ. ওতশ্চ প্রোতশ্চ' 



৫১১ 
নিউ এ পপ সপ শ প্লে ০ শপ রঃ 

“কাহাঁতে টু আঁকাঁশ ওতপ্রোত রঃ 

আছে ?” এই কাধ্য কারণাত্মক জগতের 
আশ্রয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অগ্রে অক্ষর পুরু- 

যকে নির্দেশ কর। হইয়াছে । পরে মধ্যে 

“এতস্য বা অক্ষরম্য প্রশাসনে গার্গি এই 
পুরুষের শ।সনে হে গার্ণি এই শ্রুতি বার! 

তিনি জগতের ঈশ্বর বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া- 

ছেন। অনন্তর “অদৃষ্টং দ্রন্ট” “অদৃষ্ট কিন্ত 
দ্রষ্টা” ইত্যাদি বাক্যে তাহার স্বভাব কার্তন 
করিয়া পরিশেষে বলা হুইল “তম্মিন্ নু 
খলু অক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' 
'হে গার্গি এই অক্ষর পুরুষেই আকাশ 

তপ্রোত হইয়া আছে' এইরূপ উপক্রম 

ও উপসংহারে সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রুতির ঈশ্বর- 

পরতা অবধারত দেখা যায়। তথায় 

'নান্াদতোহস্তি দ্রক্ট শ্রোহ্মন্ত, বিজ্ঞাত' 
“উহ। ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্ট। শ্রোতা মন্তা 
ও বিজ্ঞাতা নাই” এই বাক্য দ্বার] দ্রব্ট - 
ত্বাদি স্বভাব-বিশিষউ প্রত্যগাতার অক্ষণ 

ব্রহ্ম হইতে অভেদ নিণীত হইয়াছে। 
অতএব যখন ঈশ্বর ও আত্মার অভেদেই 

শান্্রতাংপধ্য তখন এই অস্কুলাদি বাকাকে 

প্রত্যগাত্মার অধ্যন্ত স্থুলাদি ধন্মের নিষেধ- 

পর বুঝিতে হইবে । এক্ষণে এই অরব- 

প্রায়েই কহিতেছেন। অতএব অজ্ঞান- 
মূল যে মিথ্য। অধ্যাস তন্নিষেধ অর্থাৎ তন্নি- 

বৃতির নিমিন্ত প্রত্যগাত্মার বিশেষণত্বে এই 

অস্থুলাদি বাক্যকে গ্রহণ কর। ইহার 

বৈপরীত্যে দোষ আশঙ্কা করিতেছেন । 
আর এই অস্থুলাদি বাক্যকে আত্মা! হইতে 
পর কিন। আত্ম! হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অনাত্মা 
ঈশ্বরে স্থুলত্ব-নিষেধক বলিয়! যদি স্বীকার 

কর তাহ! হইলে এই বাক্যটী নিশ্চয় 

শুন্যতা বর্ণন হইয়। দাড়ায় । দেখ, যাহা? 

আত্ম। হইতে পর অর্থাৎ আস্মেতপ তাহা 
জড়। জড়েরই এই স্থৌল্যাদি ধম । ঈশ্বর 

_ তত্ববোধিনী পত্র ক 
১৩ খজ, ১ তাগ 

যদি অনাত্মা টিসানূ জড় ড় হইলেন আর এই 

বাকা যদি তীহার স্থুলত্বাদি জড় ধর্শের 

নিষেধক হইল তাহ হইলে ঈশ্বরের ঈশিত্ব 

না থাক! & হেতু বাক্যটা কেবল নিষেধপর 
বৈআর কি ফাড়ায়। অতএব যাহাতে 

অস্থুলাদি ধন্ম আছে তাহাকে অনাত্ম। বলা 

যাইতে পারে না। যিনি ঈশ্বর স্বীকার 
করিবেন তিনি তাহাকে আত্মা বলিয়। 

জাশিনেন । 

বুদ্ভুংসোর্ধাদ চান্যত্র প্রত্যগাত্মন ইষ্যতে। 

অপ্রাণে। হামনাঃ গুত্র ইতি চানর্থকং বচঃ॥ 

যদি তত্তজ্জানেস্ছ প্রত্যগাত্ম।র অনাত্র 

স্থলত্বাদি ধশ্ম নিষেধ অভিপ্রেত হয় তাহ? 

হইলে অপ্রাণ অমন শুভ্র ইত্যাদি বাকা 
অনর্থক চইয়। দাড়ায় । 

প্রত্যগাত্ীর অন্যত্র অর্থাৎ ঈশরে 

ঘদি স্ুুলত্ব।দি প্রতিষেপ স্বীকার কর তাহা 

হইলে অগপ্রাপ্তের প্রতিমেধ 9 নিক্ষল 

বালয়া দোগান্তর 

তেছে। প্রত'গাকসার আত্মত ব্জ্ঞানেচ্ছুর 

কিন। এংস।রা আত্মার অনাত্র অর্থাৎ ঈশ্বরে 

বদি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও তত্পন্ধ- 

নিষেধ স্বীকার কর তাহ হইলে অপ্রাণ 

ও ভমনা ইত্যাদি শ্রুতিবাক্ আনর্থক 

নিনিিষয় হইয়। যায়, কারণ ঈশ্বরে প্রাণা- 

দির প্রপক্তি নাই। আর দৃক্ট বিষয়েরই 
প্রতিষেধ হইয়া থাকে । বখন ঈশ্বরে 
প্রাণাদি দৃন্ট হয় না তখন তাহার আর 

প্রতিষেধ রূপে মন্তবে। 

হয এই গাদশিতি হই 

শ্যামা ০ পর 

অহ হায়ীলং বদহংগ্াতার বতস্থিতম্। 
শাতং পরও 1 ব₹7&ং কথং কন্ম প্রবোহতি | 

তহংঞ্রত/য়বাজ অহংঞতায়ব খ্স্তঃ- 

নি এন এ কাযাকারণাহ 'ক এগতের ৷ ঈীশতা 
এই জন্য ঈগব এ*বপ নির্দিষ্ট আছে। এই ঈশিত্বকে 
অৎখয ভাব|ত্মক বলিতে ইহবে। এহ ভাবাত্মক ধশ্বের 
সহত শুনযত্বের কিপ্চপে মাদানাখিকরণয হইতে পারে। 

চা 



আচ ১০১৪ প্রার্থন। ৫৭ 

মে 

করণে স্থিত কর্ম নাহংপ্রত্যয়বহ্িতে দগ্ধ | থাকে না। পাপের.যে বলবতী মোহিনী 
হইলে আর কিরূপে প্ররোহিত হইবে । | শক্তি আছে, তদ্দারা সে মনুষ্য-হৃদয়-নি- 

ভাল, তুমি বলিলে ঈশ্বরের সহিত | হিত কুপ্রবৃতি-সকলকে উত্তেজিত করিয়া 
অতেদে আত্মাকে জানাই মোক্ষণাধন কিন্তু | বল পূর্বক প্রমোদেচ্ছা-ত্রোতে মানুষকে 

তাহ! ঘটিতে পারে না, কারণ সঞ্চিত | ভাপাইয়৷ লইয়। যায় এবং জ্যোতির দিকে 

অনেক কর্মের সন্ভাব আছে, আর কন্ম | তাকাইতে ন| দিয়া একেবারে ম্বত্যুর 
থাকিলে তাহার ফলও অবশ্যস্তাবী। এই | অন্ধকার-কুপে তাহাকে ডুবাইয়া ফেলে । 

কর্ম ও কর্মাফলই মোক্ষপাধনের প্রতি- | মানুষ পুর্ব মুহূর্তেই যে কুকার্ধ্যকে পরম 

ব্ধক। এই আপত্তিতে কহিতেছেন | | রমণীয় বা পরম কল্যাণীয় জ্ঞানে বিবেকের 

অহং কিনা আমি এই প্রত্যয় অর্থাৎ অহ- ; শত শত অনুরোধকে তুচ্ছ করিয়া তৎুমা- 
স্কার_ অনাত্সাতে আত্মাভিমান অর্থাৎ অ- | ধনে প্ররৃভ হঘ, সেই কু-কার্ধ্য সম্পাদনের 

জ্ঞান যে কন্মের বীজ এবং আত্ম। যাহাতে | পর মুহুর্তেই অনুশোচন। রূপ তীব্র অগ্রি- 

অহৎ ইত্যাকারে প্রতীত হয় সেই সাভাস | দাহে দগ্ধ হইয়। হাঁয় হায় করিতে থাকে । 

অন্তঃকরণে যে কর্ম সঞ্চিত তাহা আমি | কু-কার্ধ্য সাধন করিবার সময়ে মানুষের 
কর্তী নহি ভোক্ত1 নহি কিন্তু ব্রহ্মই আমি কু-কার্ধের প্রতি কু এই জ্ঞান থাকে না, 

ইত্যাকার প্রমাণ-জনিত প্রত্যয়রূপ বস্তি । তাই মানুষ তাহ করিয়া ফেলে। মানুষের 

দ্বার দগ্ধ হইলে আর কিরূপে পুনর্ববার ৷ জ্তান তখন অজ্ঞানের দ্বারা আরৃত হইয়া 

অস্কুরিত হইয়া! ফলোন্মুখী হইবে। এই (যায়, বিবেকরূপ দিব্য-চক্ষু মুদিত হয় এবৎ 

বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি উদাহত হইতেছে । । অমার্জিত আত্মীর বল সন্কুচিত হইয়! 

ক্ষীয়ন্তে চাদ্য কম্মীণি তম্মিন্ দৃষ্টে পরা- | দুর্বল! শুনীর ন্যায় পাপ-পরাক্রম-ভধে 
বরে।, এহ্ধদর্শন হইলে মুমুক্ষুর সমস্ত অন্তর্ববিবরে প্রবিষ$ হয়। পাপের রূপ 

কম্ম ক্ষয় হয়।” 'জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকন্মীণি | মৃগতঞিকার ন্যায়, তাই আমরা তাহাকে 

ভ্মসাৎ কুরুতেহস্ধুন |” হে অর্জুন, | আলিঙ্গন দিবার পুর্বরবে চিনিয়া উঠিতে 

জ্ঞানাগ্রি সমস্ত কন্ম ভম্মসাৎ করে? । | পারি না। হে ঈশ্বর, কি শারীরিক, কি 

ফলত ড্ভানোদয় হইলে বিরোধিতা | আধ্যাত্মিক মকল প্রকার পাপাচরণ করি- 

হেতৃই মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়,অজ্ঞানের | বার পুর্বে আমাদিগকে তাহ! বুঝিবার 

নিবৃত্তিতে অজ্ঞান-কার্ধ্য অন্তঃকরণও নিবৃত্ত ! শক্তি দিয়! জাগ্রৎ কর। নাথ, তোমার 

হন, অন্তঃকরণের নিরৃতিতে আশ্রয়াভাবে | নিকট আমাদিগের সতত এই প্রার্থন! 
কন্মও থাকিতে পারে না স্ৃতরাং সঞ্চিত | হউক-_ 

কন্ম দ্বার মুক্তির প্রতিবন্ধকতা কিরূপে | ব্রঙ্গন্ নয় সুপথ। রায়ে অন্মান্ বিশ্বানি দেব বযু 

সম্ভবে। নানি বিদ্বান যুযো ধ্যম্মজ্জুছরাণমেনে! ভৃষিষ্টান্তে নম 

টির ৷ উক্তরিং বিধেম। 

প্রীর্থন। | 

যখন পাপ আপিয় মানুষের স্কন্ধে 

চাঁপিয়া বসে, তখন আর তাহার জ্ঞান 

“হে মহান! ধশ্মধন লাভের জন্য 

আমাদিগকে স্থপথ দিয়া লইয়। চল। হে 
দেব, আমাদিগের সমস্ত পাপেরই তু 
জ্ঞাতা, আমাদিগের সংস্পর্শ হইতে কুটিল 



৫৮ তি ধিনী পত্রিকা! 
১৩ কল, ১ ভাগ 

০ ররর 

পাঁপকে পৃথক কর তোমাকে বারম্বার 
প্রণাম করি।” পাপ মানুষকে দণরদ্র 
করে, লোক মধ্যে ঘ্বণিত করে, শোক- 

গ্রস্ত করে, রুগ্ন ও জীর্ণ করে এবং অব- 

শেষে তাহাকে ম্বৃত্যুর ক্রোড়ে চির নিদ্রায় 

নিদ্রিত করিয়৷ চলিয়া যায় । 

খাসিয়া জাতি। 
হিন্দুস্থানের মধ্যে অনেক জাতির বাস। তন্মধো 

কোল, ভীল, নাগা, ভূট্, লেপ্চা, খাসিয়া! ও সাঁও- 

তাল গ্রতৃতি বহুবিধ অসতা জাতি আছে। যেনকল 

জাতি সভ্যতার অভিমান করে, কোন কোন অসভা 

জাতির সহিত তুলনায় নীতি সম্বন্ধে তাহারা উৎরুষ্ট 

নছে। 

ভারত-নিবানী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খাসিয়। 

জাতিকে নান প্রকারে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়. 
ইহার! যেজ্ঞানের দ্বার! প্রক্কতিকে বশীভূত করিয়া 
বিছাতের সহায়তায় দৃরবর্তী স্তানের সংবাদ লাভ করি- 
তেছে, অথবা ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া! নান। দেশে 

গতাযাত করিতেছে, অথব! জড় জগতের নান। বিবরণ 

জানিয়া জ্ঞানগন্বে স্কীত হইয়াছে বলিয়া সকল ' 

জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহা নহে। চরিত্র ও ছদয় 

সম্বন্ধে ইহার! উৎরুষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে নছে। ইভার! 

দরিদ্র হইলেও ইহাদের মধ্যে নীতির ঘথেট আদর 

দেখিতে পাওয়। যায়। 

খামিয় দেশ । 

বঙ্গদেশের ঈশান কোণে আসাম দেশ। খাসিয়া 
পব্বত আসামের অগ্নি কোণে । থাসিয়। দেশ আসামের 

অন্তভূতি। খাসিয়া গিরি ভিমগিরির একটি শাখা নহে। 

ইহাদের দেশ অতি স্ুুন্দর। তথার প্রায় সম্বংসরই 

বর্ষার সঞ্চার। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষ! চেরাপুজী 

নামক স্থানে বর্ধার আধিক্য দেখিতে পাওয়া! যায়। 

অন্ান্ত স্থানের এক বৎসরের বর্ষার পরিমাণ অপেক্ষা 

চেরাপুপ্ীর এক সপ্তাহের বর্ষার পরিমাণ অধিক। 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্ধার আধিক্য 

হেতু খানমিয়াদিগকে অস্থাস্থ্য জনিত কোন ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয় না। ইহারা সর্বদ। বর্যার জলে ভিজিয়া 

কাজ করে। 

শিগং ইহার্দের রাজধানী । যদিও ইহারা ইংরা- 

প্লের অধীন তথাচ স্থানে স্থানে প্রজা-মনোনীত এক 

একজন খাসিয়া! রান! আছে। খাদিয়াগণ পূর্বে অতি- 

শয় ছুর্দাত্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহারা শাস্তস্বভাব হই- 

পাছে । খালিয়া প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তির আ- 

ধিক্য সত্বেও প্রচুর শন্ত জন্মে না। ইহাদের আহা- 

রী তও্ল প্রভৃতি ইহাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। 

খাদিয়! গিরিতে প্রচুর পরিমাণে কমল! লেবু, ও প্রন্তর- 

জাত চূণ জন্মে। তাহা দ্বারা অনেকেই জীবিক। 

উপার্জন করে। 

খাসিয়াদের আকার। 

ইহার! দেখিতে মঙ্গোলীয় জাতির নায়। ইহার! 

শ্মঞ্ল নহে কিন্তু মুখে শ্মশ্রুর কিছু কিছু চিহ্ব আছে। 

ইহাদের আকার কিছু গোল, নাদিকা ছোট, শরীর 

দৃঢ় ও কর্মক্ষম । ইহারা শ্বেতকায়। ইহাদের স্ত্রীলোক- 

গণ দেখিতে বড় স্থশ্ী। ইহাদের সৌন্দর্য চরণে। 

জঙ্ঘার নিয় অংশ গোণ, স্থৃশ্রী ও বলপ্রকাশক হইলে 

ইহাদের দৌনর্য্যের চূড়ান্ত হইণ। 

খাসিয়াদের বেশ । 

অধুনা ইহার! ধুতি,পিরাণ, ও চার ব্যবহার করে। 

ইহাদের স্ত্রীলোকের বেশ অতি স্থন্দর। খািয়াগণ 

যুদ্ধের সময একটি দীর্ঘ জামা, মহিষ ছালের অথব! 

পিত্বলের ঢাল, তরবারী, তীর প্রভৃতি লইয়। যুদ্ধ 

করিত। ইহার] তীরে বিষ মাথাইয়। পণ্ড বধ করে, 

কিন্ত সে তীর মনুষ্যের প্রতি প্রয়োগ করে না। 

ইহার! বস্ত্র বুনিতে জানে না ও ইছাদেের মধ্যে শিল্পা 

' দির তত উন্নতি নাই, সেই জন্য ইহার্দিগকে অন্য 

জাতির নিকট বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়। 

খাসিয়াদের আহার । 

ইহারা আমিষ-প্রির । ইহার! শুকর মাংস খাইতে 

বড় ভালবাসে ও ব্যাত্ব প্রভৃতি প্রায় সকল জন্তরই 

মাংস ভক্ষণ করে। ইন্বাদিগকে সর্তক বলা যাইতে 
পারে। ইহাদের দেশে শাক সবজী অধিক জন্মে না, 

স্থতরাং ইহার! মাংসের অতিরিক্ত পক্ষপাতী । ইহার! 

মাংসের সহিত দাল ও ছই এক প্রকার তরকারী দিয়া 

ভাত থায়। তোজের সমারোহে ছুই একটা তরকারী 

হইলেই যথেষ্ট হইল। ইহার! স্থন্দররূপে দ্রব্য পাক 

করিতে জানে না। ইহারা মাংস, শাক প্রভৃতি প্রায় 
সকল ভ্রব্যই অর্ধ নিদ্ধ করিয়] থায়। ইহার] মশল! বা 

তৈলের বাবার করে না। ইহারা ছগ্ধ বা ত্বতও 

ব্যবহার করে না। ইহারা সতত তাম্বল চর্বণ করিতে 

বড় ভালবাসে ; স্থৃতরাং তান্বলের সরঞজন সঙ্গে সঙ্গেই 

॥ থাকে। (কান ব্যক্তি ইহাদের মহিত সাক্ষাৎ করিতে 
চে] 
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গেলে ইহারা তাহাকে চূণের সহিত একটি পান ও 

স্থপারী প্রদান করে। ইহাদের দস্তগুলি তাম্বল রাগে 

রঞ্জিত। ইহাদের সংস্কার আছে যে, কুকুর ও বাঙ্গালী- 

দেরই শ্বেত দন্ত থাকে। 

খাসিয়াদের ভাষ। | 

অতি পুর্বে ইহার! লেখ! পড়া কিছুই জানিত ন1। 

খুষ্টায় পাত্রিগণ ইহাদিগকে ইরাজী ভাষ। শিক্ষা দেন। 
অধুন। থাসিয়। ভাষাতে ছুই চারখানি পুস্তক রচিত 

হইতেছে। সম্প্রতি খাসিয়া ভাষাতে “ব্রহ্ষনঙ্গীত' প্রকা- 

শিত হইয়াছে । অন্য কোন ভাষার সহিত ইচাদের 

ভাষার একা দেখিতে পাওয়৷ যায় না। ইহাদের ভাষা 

গুনিতে অতি মধুব এবং ন্টচ্চারণ সান্থুনাসিক। এই 
খাসিয়। ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই । 

খাসিয়াদের সভ্যতা | 

ইহার! পূর্বে নিতান্ত সভ্য ছিল। এখন ইংরাজ- 

দিগের সংমিলনে সত্য হুইয়াছে। কিন্ত্রী, কি পুরুষ 

1য় মকলেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাত করিতেছে। 

ইহাদের মধ্যে সামানা রূপ শিশ্ষিতই অধিক কিন্তু 

উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্য! অতি বিবল। কয়েক 

জন মাত্র উচ্চ শিক্ষ। লাভ কবিয়। ইংরাজের অধ্ধীনে 

কম্ম করিতেছেন । 

ইহাদের মধো ক্রমশই শিক্ষার শ্রোত প্রবা- 

(হত হইতেছে, কিন্ত দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহাব উচ্চ শিক্ষা 

বিশ্ববিদ্যাপয়ে শিক্ষা লাভ কৰিতেছেন। ইহাদের 

স্্ালোকের। পশম ও হুচীকার্যা করে। ইহাদের অধি- 

কাংশ লোকই শ্রমজীবী। 

থাসিয়াদের আচার ব্যবহার । 

ইহার! সর্বদাই আমোদ লইয়। থাকে । জনকয়েক 

একাত্রত হইলে আনন্দের ধ্বনিতে পর্বত গুহা প্রতি- 

ধ্বনিত হয়। ফলত ইহাদের বাসস্থান আনন্দের 

আলয় বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। খাসিয়! স্ত্রীলো- 

কের! পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। অন্যদেশে 

যেমন পুত্রই ধন পায়, থানিয়াদ্দের মধ্যে সেরূপ নহে। 

তাহাদের কন্যাগণ পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে। 

থাসিয়। দেশে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য অধিক; এমন কি 

বিবাহ হইলে বর ভৃত্যের ন্যায় পত্বীগৃহে আইসে। 

স্্ীলোকদের স্বাধীনতা এবং সম্মানও যথেষ্ট আছে। 

ইহার! পাঁচটি মাত্র কড়ি দিয়! বিবাহ বন্ধন ছিন্ন 

করিতে পারে। খানিয়া রমণীগণ পুরুষ অপেক্ষা 

অনেক স্থবিধ উপভোগ করে। পুত্র কন্যার উপর 

 যায়। 
হইতে বঞ্চিত। কথধেকজন থানিয়। যুবক কলিকাতা | 
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পিতার অপেক্ষা মাতারই অধিক দাবীদাওয়! থাকে। 

ইহাদের মধোও অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সম্পদার 

আছে। কাহারও মৃত হইলে মৃতদেহ স্বেচ্ছামত 

সময়ে দাহ করিবার নিমিত্ত রাখিয়। দেওয়া হয়। তত্ব- 

পলক্ষে অনেক হাট বাজার ও নৃতা গীতারি করিয়। 

মহা সনারোহে অন্তোর্টক্রিষা নির্বাহ করে। স্থানে 

স্থানে প্রোথিত প্রস্তর থণ্গুপি ইহাদের সমাধির চিহ্ন 

বলির! বোধ হয়। 

খাসিয়াদের ধন্ম | 

হহারা নিরাকার ঈশ্বর ও প্রেতাস্া! বা তৃতে 
বিশ্বাদ করে। ইহার। প্রেতায্মাপ্িগকে রোগ, শোক ও 

অমঙ্গলের কারণ মনে করে। ইহাদিগের বিশ্বাপ ষে 

এই [প্রেতাত্মা বা ভূতের! গিরিগুহায় পুকাইয়৷ থাকে। 

ফলত ইহার। ভূতদ্বিগকে অধিক সম্মান করে। ডিন্ব 

ভাঙ্গিয়া ভূতগণকে উপহার ৬দয়। ইহার! ডিস্বেব 

অবস্থ। দোখয়। ভূতেব! সন্ত হইল কি ন! তাহা বুঝিতে 

পারে। রোগের চিকিংল। ন। করাইয়। তাহার শান্তর 

জন্য ইহারা সেই ভূতগণকে ডিম্ব নিবেদন করিয়া 

দেয়। এমন কি কোন সন্ত্ান্ত লোক একদা ৪৫২ 

টাকার ডিথ্ব এইরূপ একটা কার্ধেয উৎসর্গ করিয়া- 

ছিলেন। তাহাতে থাসির। পর্বত এক প্রকার ডিস্ব 

শূন্য হইয়াছিল। ইহারা মনে করে যে, এইগ্জীপ 

উপহার দ্বারা উপদেধত। বা তৃতগণকে দগ্ষ্ট করা 
যদিও ইহারা অপৌত্রলিক এবং এক 

ঈপ্বরের পুজা করে তথাচ ইহারা তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অন্ধ। এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে কিঞ্চিং 

ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া খৃষ্টধন্ম অবলঘ্বন করি- 

যাছে। অনেকে ইংরাজধগের পরিচ্ছদের অনুকরণ 

করিতেছে । 

কিন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আজ কাল একটু 

শ্রোত ফিরিয়াছে। যাহার। একেশ্বরবাদের বিষল 

আলোক লাভ করিতেছে, তাহারা! আর দেশীয় ব৷ 

বিদেশীয় কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছে 

না। তাহার! প্রকৃত পথে উঠিয়াছে এবং পূর্ব ও 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করিতেছে । এই 

অনভ্য জাতির এই মহা৷ পরিবর্তনের মূল পুজাপাদ 

্রীমম্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং সাধারণ 

ব্রাঙ্মমমাজ। মহর্ষির করুণ হৃদয় ইহাদের আ্বনা কাতর। 

তাহার কপায় সেই দূরতর অসভা নিধাসে রজনীর 

অন্ধকারের মধো উষালোক ফুটিয়। উঠিতেছে। সেই 

তত্বজ্ঞান বিহীন জাতির মধ্যে 'দতাম্জানমনস্তম্, 
প্রচারিত হইতেছে, গুহানিহিত ধ্যাননিরত খধিগণের 



গন্তীর 'সত্যম্জানমনস্তম্ঠ ধানীর সহিত তত্রত্য 

নরনারীর মধুর কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়াছে এবং নিস্তব্ধ 

সমাহিত পর্বতমাল।ও যেন যুগনিদ্রার অবসানে 

মানবগণের সহিত বিশপালকের উপাসনার যোগ 

দিয়াছে। 

অধ্যক্ষ সভার নিদ্ধারণ অনুসারে এবার 

ইহা। পত্রিকার অভ্যন্তরেই গৃহীত 

হইল । 
বণশণে, 
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বিজ্ঞাপন । 

আগামী ৯ সোমবায় রাত্রি সাড়ে সাতটার সমর 

ভবানীপুর উনচত্বারিংশ সাম্বংসরিক ব্রাঙ্গসযাজ হই- 

ৰ বেক। মহাশয়ের যথা! সময়ে ব্রাঙ্গসমাজে উপস্থিত 

| হইয়! উপাসন! কবিবেন। 

শা, 

১আধাঢ় । শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী । 
১৮১২ শক। ] সম্পাদক। 



রস ৬ পপ ক সস ৯৮ বা জপ ০০০০ 

৫৭৬ নংথায। 

তজ্মরোধিনী পাকা 
জষ্জারাত্জলিভলযন্সাীলান্সন ভিত্বলালীশলিভ লঙমলব্ভললন | 

. 0 একমবাছিটায়ং& 8 

ত্রয়োদশ কম্প 
প্রথম ভাগ 

শাবণ ধ্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। 

পা 

। রঃ 1 
৮ রা. 

১৮১এচাক 

ললুঞ লিল শ্রালললন্ন স্তন কলক্প্রবওস্ব্লিজলবাহিনীয়ল 

অন্দ্যানি লন্দালখন্ল হাতাম্মঘলললশিল্ ন্মক্রঙ্াক্গিললপূল্গ ঘুখলদরলিনলিলি | ভক্কম লল্ীবাঘাভ্তলম্মা 

নাবান্িজীকি নধর ম্বলম্মন্থনি | লল্ভিল্ দালিম্লক্য দখনাহ্মাঘলত্ লালন । 

ভবানীপুর ব্রাহ্মলমাক্গ। 
ব্রাহ্মধন্্ন প্রচারের অন্তরায় । 

(শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক বিরত |) 

আজ আমি কআাপনাদিগের এই উৎসব- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। অনেক দিন 

হইতে তন্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন 
দেখিতাম যে ভবানীপুর ব্রাহ্মলমাজের 
সান্বংসরিক উতমব হইবে এবং আপনা- 

দিগের সাদর নিমন্ত্রণ পত্রও প্রাপ্ত হইতাম। 
কিন্ত আজ আমি আপনাদিগের উৎসবে 

বথার্থরূপে যোগদান করিতে পারিয়। কি 

পর্য্যন্ত আহলাদিত হুইয়াছি, তাহ বলিতে 

পারি না । আপনাদিগের উৎসবের একটী 

প্রধান অঙ্গ বক্ততার ভার আমি গ্রহণ 

করিয়াছি । আমি নিতান্তই ক্ষদ্র__বয়সে 
যেমন অল্প, সকল বিষয়েই তেমনি অল্প । 

ধন্মীনুষ্ঠান বিষয়ে অতি অল্পই অগ্রসর 

হইয়াছি-_আপনার স্বার্থ বলিদান করিতে 
পারি নাই; আপনার মান অপমান বিস- 
জন দিতে পারি নাই । আম। হইতে কত 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। 

। কিন্ত তথাপি আমি যে এখানে আসিয়াছি 

| তাহা বক্তৃতা করিবার জন্য নহে-_-কেবল 

নিজের আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করিবার 

| জন্য । ব্রাঙ্গলমাজের কিছু কাঁধ্য করিতে 

পারায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহাই 
আজ এই উৎসবের দিনে এখানকার বন্ধৃ- 
গণের সহিত উপভোগ করিবার জন্য 

উপস্থিত হউয়ান্ি | 

এই ভবানীপুর ত্রহ্ষমন্দির দেখিলেই 
ইহার সংস্থাপকদিগেব কথ। মনে আইসে। 

আমি যে সেই মহাত্সাদিগকে দর্শন করি- 
য়াছি তাহ। নহে; তীাহাঁদিগের বিষয় এত 

শুনিয়াছি যে, তাহাতে আমার এক প্রকার 

দেখাই হইয়াছে । প্রথমেই মনে পড়ে 
পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের কথা | এশ- 
খানে উপস্থিত সভ্যদিগকে আমি আর 

অধিক কি বলিব? তীহারা সকলেই 

জানেন ঘে, এই সমাজসংস্তাপন বিবষে 

তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । 

এমন কি, তিনি উপাসণার দিবস প্রতি 

জনের গ্ুছে হে গমন করিয়া সকলকে 

পবিত্র ধন্মের কথ! শুনিবার জন্য আহ্বান 

করিতেন। এই মহাত্স। ব্যক্তি অনেক 



২২ তত্তববৌধিনী পত্রিকা টি 

দিন অতীত হইল উন্নত লোকে গমন | রকে পাইবার পিপাস' প্রতি জনের হৃদয়ে 

করিয়! দেবতাগণের সহিত সেই প্প্রথম | অস্ততঃ একবাঁর না! একবার তীব্রভাঁবে ঝঙ্কার 

নাম কারের” মহিমাগান করিতেছেন। | দিয়াছে ; যাহার জন্য কত তোকে জগ- 

আমাদিগের গান শুনিবার জন্য আর তিনি | তের তুচ্ছ সুখ দুঃখকে, তুচ্ছ ধনজন মাঁন 

এখানে নাই। কিন্তু তবু তার উদ্দেশে । অপমানকে পদাঘাত করিয়াছে__তথাপি 

আমরা আজও শোক প্রকাঁশ করিতেছি | | ধর্মের অন্বেষণ না পাইয়া শান্তি লাভ 

পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | করিতে পারে নাই, সেই ধন্মপ্রচারের 

এবং পণ্ডিত শস্তুনাথ উভয়েই এই ত্রান্গ- | যিনি সহায়তা করেন, তিনি ঘে পবিত্র 

সমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সহায় ছিলেন । | স্তখ উপলদ্ধি করেন, সে শ্রখের কাছে 

প্রথম যখন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্গ- | আর কি স্থখ আছে? 

সমাজের কম্ম করিতে লাগিলেন, তখন এখানে উপস্থিত অনেক ব্যক্তিরই 
তাহার বিশেধন্ূপ উৎসাহ ছিল। তিনি | স্মরণ হইতে পারে যে, কতিপয় উন্নত- 

মধ্যে মধ্যে এখানে স্ন্দর উপদেশ দি- | চেতা! ব্যক্তি আদি ব্রান্মনমাজের সম্পর্কে 

তেন; তাহার বক্ত তায় ত্রাহ্মসমাঁজ অনেক ; তত্ববোঁধিনী সভার ন্যায় এই ত্রাক্মপমা- 

উপকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের | জের সম্পর্কে পবিত্র ব্রান্মধম্ম দিগদিগন্তে 

সহিত জানাইতে হয় যে তীহার জীবনের | বিস্তার করিবার জন্য সত্য-জ্ঞান-প্রচারিণী 

শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধর্মের জন্য মে উৎসাহ ; সভা সংস্থাপন করেন। তাহারা কেবল 

রাখিতে পারেন নাই। পণ্ডিত শন্তুনাথের এই স্থানে মভ। স্থাপন1 করিয়াই ক্ষান্ত 

অচল সত্যনিঞ্ঠা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ত্রাহ্গ-: হয়েন নাই। তীহাদিগের উৎসাহ তখন 

সমাজের বিশেন সহায় ছিল। আরও ! এমনি প্রদীপ্ত ছিল যে তাহারা, যাহাতে 
একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট এই ৷ পল্লীগ্রামের কুটারবাসী পধ্যন্ত পবিত্র অ- 

ব্রা্গলমাজ খনী আছেন-_তিনি হয়তো ' ধ্যাঝসধন্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার 

এখানে উপস্থিত-_তিনি শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত | জন্য বেহালায় ঘেই সভার শাখারূপে 

অন্নদাপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এখন নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভ। নামে একটী সভা 

পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘভীবি হুইয়! তাহার | স্থাপন করেন। এই উৎসাহী উদ্যমী 

রোপিত রক্ষের স্থশীতল ছায়া ও ফললাভ | ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার দুই জনের 

করিয়। কুতীর্থ হইতেছেন_আপনার | নাম স্মরণ হইতেছে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 

শ্রমকে সার্থক মনে করিতেছেন । বলিতে | শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবকুমার বন্থু। 

কি, ধর্মদান করিয়। যে শ্ত্রখ তদপেক্ষা | ধন্য তাহাদের উৎসাহ! তাহাদিগের 

আঁর কিসে অধিক সুখী হওয়া! যাইতে | পরিশ্রমে না জানি ব্রান্গপমাজের কত 

টি 3 

পাঁরে ? উপকার সাধন হইয়াছে । আজ যদি 

“ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোইধিকং।” ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে সে উৎসাহ, সে 

ভূমি দানের পর আর দাঁন নাই কিন্তু; ঈশ্বরপরায়ণতা; সে ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য- 

বিদ্যাদান আরও পুণ্যজনক। কিন্তু যে | সাধনের ভাব জাগরূক থাকিত, তাহা হ- 

ধর্মের জন্য জগতের লোক সকল উম্মন্ত- ! ইলে কি আজ ব্রাহ্মমাজের এরূপ ছুর- 

প্রীয় হইয়া! উঠে, যে ধর্পের আধার ঈশ্ব- | বন্থা দেখিতে হইত? যদি প্রত্যেক 

৮ 



পাবণ ১৮১৩ 

স্পা ০ 

ব্রাহ্ম, প্রত্যেক ব্রন্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি 

" প্রাণপণে যথাসাধ্য, ফলদাতা ঈশ্বরের 
হস্তে ফলদ্ানের ভার ন্যস্ত করিয়া, তার 

করুণার উপর নির্ভর করিয়া, বিন্দু পরি- 

মাণেও ত্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে যত্ববান্ 

হইতেন, তাহা হইলে হয়তে। আজ দে- 

খিতে পাইতাম যে, কোথায় বঙ্গদেশ, 

কোথায় পঞ্জাব, কোথায় বন্দে মাদ্রাজ, 

সকল দেশের সকল লোকে, কি ধনী, কি 

দরিদ্র, কি বিছ্বান্, কি অবিদ্বান্, সকলেই 

সমন্রে একমেবাদিতীয়ং, এর জয়ঘোষণ। 

করিতেছে । তাহা হইলে আজ হয়তো 

দেখিতে পাইতাম যে সমুদয় ভারতবর্ম 
ভ্রাতৃমৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আত্মার 
পরিত্রাণের নিমিত্ত একপ্রাণে সমস্বরে 

সেই বিশ্বপিতা “পাঁবনং পাবনানাং, পর- 

মেশ্বরকে ডাকিতেছে | 

কিন্তু আজ কাল কি দেখিতেছি ! 

আজ কাল যেন ব্রা্ষদিগের অন্তরে মেরূপ 

উত্সাহ নাই, সেরূপ উদ্যম নাই। কি 
এক বিষময় নিরুৎসাহের ভাব যেন ব্রাহ্ধ 

সাধারণের মন্মে মন্মে প্রবেশ করিয়াছে । 

ভাবিয়৷ দেখিলে ইহার কতকগুলি কারণ 

সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ 
যাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় 

দেন, তাহার! তাহাদিগের ধর্মমীসন্বন্ধীয় কর্তব্য 

কন্মে একপ্রকার অবহেল! প্রদর্শন করেন ; 

তাহার! স্বীয় কর্তব্যের গুরুতর ভার সম্যক্- 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না। তাহারা ইহা 

বুঝেন না যে যখনই ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করি- 

য়াছেন, তখনই একট। কঠিন দায়িত্ব আপ- 

নাদিগের ক্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। এই 
ভাবটা যতদিন কেহ অন্তরে স্থান ন| দি- 
বেন, ততদিন ব্রাহ্গধন্ম প্রচারের আশা 

ছুরাশ। মাত্র। অনেকে মনে করেন যে 

যাহা হইবার তাহ। হইয়া গিয়াছে--কিন্ত 

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ 

সপ পপ পপ শা? পাশা শ্াাপপাাসা শ্ পপি পা পস্প 

০০ পপ সপ 

৬৩ 

তাহা ঠিক নহে। অবশ্য স্বীকার করি 
যে, অদ্ধ শতাব্দী পুর্ব কাল্পনিক দেব- 

দেবীর উপাসনাই এই বঙ্গদেশে এবং সমু- 

দয় ভারতবর্ষে ব্র্গজ্ঞান প্রচারের প্রধান 

অন্তরায় হুইয়। ঈড়াইয়াছিল ; রাজ রাম- 

মোহন রায় সেই সময়ে প্রদীপ্ত হুতাশ- 
নের ন্যায় উখিত হইয়। স্বীয় পাণ্ডিতা ও 

প্রতিভাবলে অকাট্য শাস্ত্প্রমাণ ও যুক্তি 
সমুহ প্রদর্শন করিয়। সর্বপ্রকার উপধঞনকে 

একেবারে ভম্মনাৎ করিন। ফেলিয়াছিলেন । 

কিন্তু ত।হাতেই কি ত্রাহ্গধন্ম প্রচারের 

কাধ্য পধ্যবপিত হইয়াছিন? তাহ। নহে। 

উপখম্ম বদি বা দূর দইশ, পাপপুণ্যের 

একাকার-ভাঁব-প্রবর্তক নারন শুক্ষ যে অপ্র- 

কৃত বেদান্ত মত, তাহাই আসিয়া উপধন্মের 

স্বান অধিকার করিল । পরমেশ্বরের ইচ্ছায় 

পুজ্যপাদ মহর্ধি এই শুক অপ্ররুত প্রচ- 
লি বেদান্তমতকে নিরস্ত করিয়া তৎপরি- 

বর্তে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ত্যধন্ম ব্রা্গ- 

ধন্মকে প্রতিঠিত করিলেন এবং ঈশ্বরের 

প্রতি প্রীতির আ্োত, তাহার প্রতি নিভ- 

রের ভাব ত্রাঙ্গসাধারণের হৃদয়ে জীবন্ত 

করিয়া তুলিলেন। কিন্ত ইহার পরে 

আমাঁদিগের জন্যও অনেক কার্য অবশিষ্ট 

আছে । জ্ঞানের যুগ গিয়াছে, প্রীতির 

বুগ্ গিয়াছে; এখন কর্মের যুগ আসি- 

য়াছে। রাঁজ। রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক 

জ্ঞান প্রচার করিয়া মকলকে চেতন! প্রদান 

করিলেন ; পুজ্যপাদ মহর্ষি সাধারণের 

হৃদয়ে ব্রহ্গপ্রীতি জাগ্রত করিয়া দিয়! 

সকলকে ব্রন্ষের পথে আর এক পদ 

অগ্রসর করিয়া তুলিলেন। এখন আমা- 
দিগকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিয়। 

দেখাইতে হুইবে যে, আমরা ব্রহ্মজ্ঞান, 

ব্রহ্মপ্রীতি হদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হুই- 

য়াছি। ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সীধন করিতে 



১০০ 
তস্ ৯, 

গেলেই পূর্ব হইতে ব্রন্ধজ্ঞান ও ভন্ধ- 
প্রীতি হৃদয়ে প্রবেশ করা আবশ্যক । 

আমাদিগের এই বর্তমান সময়ে জ্বানযুগ ও 

প্রীতিযুগ যেন কেক্ট্রীভূত হইয়। কর্ষ্মযুগে 
পরিণত হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন এই যেওব্রাঙ্গদমাজের কর্তব্য 
কি আর অবশিষ্ট আছে। ড্র-একটি 

দৃষ্টান্তের দ্বারাই বূঝান ঘাঁইতে পারে যে 
এখনও বহুল কর্তব্য অবশিষ্ট আছে। 
আমি অনেক দিবস পধ্্যস্ত বিদ্যালয়ের 

ছাত্র থাকিয়! যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করি- 
য়াছি, তাহাতে এই মনে হয় যে সাধারণত? 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ধন্মের গ্রতি 
একপ্রকার গরলপুর্ণ তাচ্ছীল্যভাব প্রবেশ 

লাভ করিয়াছে । আমাদের কি প্রাণপণ 

কর্তব্য নহে যে তীাহাদিগের হৃদয় হইতে 
সেই প্রকার ভাব সকল উম্ম লিত করিয়া 
তৎপরিবর্তে ধশ্মের পবিজ্র 

দই? এখানে যাহারা উপস্থিত আছেন, 

তাহার বেশ জাঁনেন মে বিদ্যালয়ে ছা- 

ত্রগণ ধন্মের ভাব অপেক্ষা অধন্মের ভালউ 

অধিকতর লাঁভ কনেন। যখন চারিদিকে 

এইপ্ূপ ছুষ্ট সমীরণ বহিতেছে, তখন 

কোন্ পিতা আপনার সন্তানগণকে প্রকৃত 

ধন্মের শিক্ষা না দিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে 

পারেন? এইখানেই ব্রান্মদমীজের একটা 
প্রধান কর্তব্য কম্ম পড়িয়া রহিয়াছে__ভবি- 

ধাৎ বংশকে অধন্ম হইতে রক্ষা করিতে 

ভইবে; ব্রাহ্মলমাজ প্রকৃত ধশ্মশিক্ষ। দ্বার 

তা মদ্রিত কবিষা 

সপ এপ | সপ শট পপ? পপ পি সপস্পা। পেস শী পিস আপ শশী শা 

একটা স্তপ্রশস্ত স্থান। ধন্ম বাহাতে বংশা- 

ন্ব্রুমে চির প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার উপায় 
বরা আমাদগের একটী অপরিহীর্ধা কম্ম, 

পারণ ধন্ম না থাকিলে সমাজ থাকিতে 

পারে না এবং অন্য কোন প্রকার শু ভ- 

কম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না; “ধশ্ো 

রক্ষতি রক্ষিত” ধণ্মকে রক্ষা করিলে ধ” ও 

১৩ গল্প, ১ ভাগ 

নি সস সস আজ স্পা জা, 
পা পাপ শী পপ মা 

আমাদিগকে রক্ষা রিযেন। ভবিষ্যৎ 

বংশকে অধণ্ম হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা 
করিলে কেবল উপদেশের দ্বারা সেরূপ 

সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, 

এবিষয়ে দৃষ্টীস্ত চাই । প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
বথার্থ ব্রহ্গপরায়ণ হইতে হইবে; প্রীতি 

ভক্তির সহিত সকল কার্যে সেই অখিল 
মাত বিশ্বপিত। পরমেশ্বরকে ম্মরণ করিতে 

হইবে। যে পরিবারের প্রতিজনের 
হৃদয়ে এরূপ ধন্মভাব প্রবেশ লাভ করে, 

সে পরিবার কিস্থখের পরিবার! এবং 

সে পরিবারের মধ্যে যদি কোন স্থকুমার- 

মতি বালক থাকে, তবে মেকি অন্তরে 

নীরব থাকিতে পারে ? তাহার হৃদয় কি 

ধন্মের পবিত্র ভাবে, ধম্মের জীবন্ত ভাবে 

মগ্ন হইতে শিক্ষা না পাইয়া থাকিতে 

পারে? 

ছাঁত্রদিগের মধ্যে এইরূপ ধর্মের প্রতি 

অশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয়ানক 

ভব প্রবেশ লাভ করিতেছে__তাঁহা জড়- 

বাদ। প্রসঙ্গত, একটা তর্ক সহজ বুদ্ধিতে 

উপস্থিত হইতেছে__আমি আহার করিবা- 

মাত্রই, আমার ইচ্ছা! হউক বা না হউক, 
পরিপাক হইতে আরম্ভ হইবে, ইহার 
বেলায় আমার ইচ্ছ। কোনরূপে কার্যকরী 
হয় না; আর কোন সৎকম্ম বা অসতকন্ম 

করিবার কালেই আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ 
স্বাধীন! এইরূপ উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার 
স্বীধানতা, উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার পরা- 

ধীনতা__ইহা কি কখনও জড় অণুসমূহের 
স“হতি মাত্রের কার্ধা হইতে পারে ? যিনি 

স্বয়ং চেতনাবান্ এবং যিনি “চেতনং চেত- 
নানা” চেতনাবিশিষ্ট জীবগণের চেত- 

তা, ইহা! কি তাহার কাধ্য না হুইয়। 
যাইতে পারে? অতি পুরাকালে, খন 

সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আর্ত ছিল, 
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যখন কেবলমাত্র ভারতীয় আর্ধ্য খষিদিগের | বেন যে, দ্ধাম্পদ শ্রীমুক্ত উমেশচন্্র 
হৃদয়ে ব্রদ্মবিদ্যা নূতন প্রন্ষটিত হইতে-। দত, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ছিল,সেই পুরাতন বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র | প্রভৃতি অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র 
খধি এই ভাবটী স্থম্প$র্ূপে হদয়ঙ্গম | ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে মহধির প্রদত্ত 
করিয়াছিলেন; তিনিই বলিয়াছেন যে | উপদেশ গুলি & অতি সহজ বোধ্য এবং 
“ত্রিলোক প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান- | বালকদিগের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত । 
শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যালয় তো দুরের কথা । এই 
বুদ্ধিবৃভি সকল প্রেরণ করিতেছেন”। | ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার কালে, এই জড়- 
এই জড়বাদ “বিষকুস্তং পয়োমুখং” ১ | বাদের কালেও এরূপ একটা ব্রহ্মমন্দির 
আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক অনেকেরই | প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কোন্ সাধু ব্যক্তির হৃদয় 
দেখিয়াছি যে এই জড়বাদের কু-যুক্তি | আনন্দে উচ্ছ সিত হইয়া না উঠে। আমি 
সকল প্রথম প্রথম অতি স্থ্ন্দর বলিয়। ; ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি, 
প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন এই কাল- ; নচেৎ এই সমাজের বর্তমান সম্পাদক শ্র- 
ফগীর আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার! ক্লেশ | দ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে 
হইতে ক্লেশে, দারিদ্র্য দুঃখ হইতে দারিদ্র্য য] অন্তরের সহিত শত শত ধন্যবাদ দিতাম__ 

ৃ 
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দুঃখে নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের নর যত্ব ও চেষ্টায় আজ আমর! সকল 

চেতনা হয়; তখন তাহারা বুঝিতে পারে ; ভক্ত জনে মিলিত হইয়া আমাদিগের সম- 

যে ধম্মের রাজ্যে না থাকিলে আর নি- | বেত প্রীতি গ্রহণ করিবার জন্য সেই 
স্তার নাই। এই জড়বাদের গতিরোধ | পরমেশ্বরকে আহ্বান করিতে সক্ষম হুই- 
কর! ব্রাহ্গদমাজের আর একটা অতি |য়াছি; ভীহার আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক 
অবশ্য কর্তব্য কণ্মন। একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় | আমর! ধন্য হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিব । 

প্রতিষ্ঠিত করিবার এই ত উপধুক্ত সময় । এইখানে পরলোকগত মহেশচন্দ্ 
প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাঁজের সঙ্গে সঙ্গে এক | চৌধুরীর কথা স্মরণ হইতেছে । তিনি 
একটা ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকাও নিতান্ত আব- ৃ আপনার জীবনকে যথার্থ ব্রাহ্ম জীবনে 

শ্যক। প্রত্যেক পিতার কর্তব্য যেন্বীয় ; পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
সন্তানদিগকে মেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ যে কর্মে মিথ্যা কথা, মিথ্য। ব্যবহার ছা- 

করিয়। তাহাদিগের ধন্মশিক্ষার স্থবন্দোবস্ত ডিয়। দুই পা1-ও চল। যায় ন! বূলিয়। মাধা- 

করেন। এই ব্রাহ্মলমাজের সম্পর্কে পূর্বে রণ লোকের বিশ্বাস, সেই কন্মে তিনি 
একটা ব্রন্মবিদ্যালয় ছিল; শুনিয়াছি | আপনার সত্যবাঁদিতা, আপনার ধশ্ীকে 

পূজ্যপাদ মহধি প্রভৃতি কয়েক সাধু ব্যক্তি ; রক্ষা করিয়! প্রতিষ্ঠালা'ত করিয়াছিলেন । 
নিয়মিত রূপে এখানে উপদেশ দিতেন। | তীহাকে হারাইয়। এই ব্রাহ্মদমাজ একটা 
এই উপদেশ শুনিতে এমন কি অনেকে | প্রধান আত্রয়স্তস্ত হারাইয়াছেন। ঈশ্বর 
দূরস্থান হইতেও পদব্রজে আগমন করিতেন, | াহাঁর আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর 
ইহা ভাবিলেও' শরীর রোমাঞ্চিত হুইয়! | লোকে লইয়া যাঁউন। 

উঠে। এই ত্রহ্মবিদ্যালয়ে কিরূপ উপকার |, এই উপদেশ গুলি পুন্তকাকারে মুত হহ। 
হইয়াছে, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারি- | আদি ব্রাক্মসমাজে বিক্রয়ের জনয প্রস্তত আছে। 
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পূর্বে ব্রাহ্মধর্মম প্রচারের একটী অন্ত- 

রায়ের কথ বলিয়াছি তাহ! ব্রান্ষগণের 

স্বীয় কর্তব্য কর্মে অবহেলা প্রদর্শন । এই- 

বারে আর একটা অন্তরায়ের কথা বলিব-_ 
তাহা এই যে, অনেক ব্রাহ্ম ব্রান্গদর্ম্নে 
স্বাধীনতার প্রত অর্থ বুঝেন না । শ্ষেচ্ছা- 
চারিতা কখনও স্বাধীনতা] নামের যোগ্য 

হইতে পারে না। ম্বাধীনতার অর্থ আপ- 
নার অধীনতা, যেটা ভাল সেইটা করিতে 
সক্ষম হওয়! এবং যেটা মন্দ সেইটী ত্যাগ 

করিতে সক্ষম হওয়া । কিন্তু ভীলমন্দের 

অবিচারে ব্যবহার করাই স্বাধীনতার 

অপব্যবহার । প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি যে বিষয়ে 

উপদেশ প্রদ্দান করে, সেই বিষয়ই আ- 
মাদের প্রতিপাল্য এবং তাহাতেই আমা- 

দিগের স্বাধীনতা । ব্যক্তিগত মত সময়ে 

সময়ে ধর্্মবুদ্ধির বিরোধীও হইতে পারে । 
এই ব্যক্তিগত মত ও প্রকৃত ধশ্মবুদ্ধি এক 

ও অভিন্ন ভাঁবে সময়ে সময়ে চিন্তিত হয় 

বলিয়া স্বাধীনতার অর্থ বিপরীত হুইয়া 

পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অপ- 

ব্যবহার ঘটে। 

আবার আরও দেখিতে হইবে এই 

যে, কতকগুলি কর্তব্য ক্ম আছে বলিয়' 

যে সকলগুলিই একই সময়ে করিতে 

হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সত্য 

ছুই প্রকার, এক নির্বিবশেষ সত্য, আর 

এক বিশেষ সত্য। মাধ্যাকর্ষণের বলে 

সকল বস্তই পড়িয়া যায়, এই একটা নির্বর্বি- 

শেষ সত্য; কিন্তু এটী পড়িতেছে, কি 
ওটা পড়িতেছে, কি কোন বিরোঁধী বলের 

দ্বার রক্ষিত হওয়াতে এই .বস্তটী পড়ি- 

তেছে না_-এই সকল হইল বিশেষ 
বিশেষ সত্য | কর্তব্যও সেইরূপ ছুই- 
প্রকার, এক নির্ববশেষ কর্তব্য, আর 

এক বিশেষ বিশেষ কর্তব্য । শরীর অ- 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 
সপ এ পপ | শস শে (সস 
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স্স্থ হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহার নিষেধ, 
এইটী হইল অন্বস্থ শরীরের পক্ষে নির্বিবি- 

শেষ কর্তব্য ; কিন্তু এই জিনিসটী খাওয়া 
উচিত, কি ওই জিনিসটা খাওয়া উচিত-_ 

এইগুলি তাহার বিশেষ কর্তব্য । আমা- 
দিগের ব্রান্গপমাজেরও কর্তব্য ছুই প্র- 

কার । ঈশ্বরের উপাসনা-_ঈশ্বরবোধে 

অন্য কোন স্থষ্ট বস্তুর আরাধনা ন! করা-_ 
কোন গৃহকর্ষ্ে, কোন অনুষ্ঠানে, ঈশ্বর 

ব্যতীত অন্য কোন স্ষ্ট বস্ত্র আশ্রয় 
গ্রহণ না করা, সত্যকথ। বলা প্রসভৃতি 

ব্রাহ্গনমাজের নির্বিবিশেষ কর্তব্য কর্ম, অ- 

ধাৎ এই কর্মগুলি ব্রাহ্গমাত্রেরই সকল 
অবস্থায়, সকল দেশে এবং সকল কালে 

কর। কর্তব্য । আর সমাজসংক্কার, রাজ- 

নীতি সংস্কার, এইরূপ কতকগুলি কর্ম 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য কর্ম। এইগুলি 
সাধন করিবার সময়ে দেশকাল পাত্রাপাত্র 

বিবেচন! পূর্বক করিতে হইবে। 
প্রত্যেক জাতীয় সমাজই কতকগুলি 

জাতীয় মঙ্গলজনক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। 

সেই বন্ধনগুলিকে আমরা যদি র- 
ক্তের উষ্ণত। প্রযুক্ত অবিবেচনার সহিত 

সহস। পরিত্যাগ করিয়া, এদেশের পক্ষে 

অনুপযোগী হইলেও আপাত রমণীয় ব- 
লিয়া বিদেশীয় সমাজ নিয়মের আশ্রয় 

গ্রহণ করি, তবে তাহাতে আমাদের কে- 

বল মাত্র যে মূর্খত৷ প্রকাশ পায় তাহা 

নহে, প্রত্যুত তাহাতে মমাজের ঘোর 

অনিষ্ট সাধন করা হয়। এই হিন্দু সমা- 
জের মধ্যে ঘদি এমন কোন নিয়ম থাকে, 

যাহা এক্ষণেই পরিত্যাগ না করিলে এই 
মৃহূর্ভেই উৎসন্নদশা ঘটিতে পারে, তবে 

তাহ। অবশ্য অবিলম্বেই পরিত্যজা । কিন্তু 
যদ্দি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহ! এই 
মুহূর্তে পরিত্যাগ না৷ করিলে সমাজ একে- 

চি 
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পা 

বারে উৎমন্ন যাইবে না, অথচ তাহা! পরি- 
ত্যাগ করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, 
তবে সে নিয়মটী ধীরে ধীরে পরিত্যাগ 

করাইতে হইবে । ইহাঁও করিতে হইবে 
সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া এবং সমাজের 

অভ্যন্তরস্থিত বলের দ্বারা । বিদেশীয় 
দমাজনিয়ম যদি প্রবেশ করাইব।র নিতান্ত 
আবশ্যক হয়, তাহা! অতি সাবধানে ক- 

রিতে হইবে-_সহজে একদেশীয় সমাঁজ- 
নিয়ম অপর দেশীয় সমাজে প্রবেশ করান 

উচিত নহে-_তাহাতে কুফল প্রদব করে। 

আমাকে এত কথা বলিতে হইল, তাহার 
কারণ এই যে, কতকগুলিন ব্রাহ্ম-বন্ধু 
ভ্রমক্রমে সমাজমংস্কার প্রভৃতি দ্বিতীয় 

শ্রেণীর কর্তব্য কর্মগুলিকে প্রথম শ্রে- 

ণীতে স্থান দিয়া ও তৎসঙ্গে কতকগুলি 

বিদেশীয় রীতিনীতি সমাজ মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া আপনাদিগের উপর সমস্ত হিন্দু- 

সমাজের বিদ্বেষ আনয়ন করিয়াছেন | 
তাহারা ইহাকে স্থলক্ষণ মনে করিতে পা-; 
রেন, কিন্তু আমি ইহাকে তত বিশেষ 
মঙ্গলজনক বলিয়। মনে করি না__বরঞ্চ | 

সময়ে সময়ে আমার অত্যন্ত শঙ্কা আসিয়া! 

উপস্থিত হয় যে, জাতির সার্বভৌমিকতা 

আনয়ন করিতে গিয়া বৈষ্বদিগের ন্যায় 

“ত্রাঙ্ম” নামে আর একটী বিশেষ জাতি 

সংগঠিত হয়। এরূপ অভিনব জাতি উৎ- 

পন্ন হইলে, দূরদর্শা সাধু ব্যক্তিগণ এঁতি- 
হাসিক প্রমাণের ছার দেখিতে পাইবেন 
যে সমাজ মধ্যে শর এক বিষ-বীজ রো- 
পিত কর! হইবে__মঙ্গল কোথায় পলা- 
যন করিবে_-অমঙ্গলের আ্োতই বৃদ্ধি 
পাঁইবে। 

আদি ত্রাহ্মনমাজ এই সকল ভবিষ্যৎ 
বিপদের সন্ধান পাইয়। পূর্ব হইতেই 
সাবধানে চলিতেছেন। এই কারণেই 

ভবানীপুর ্ান্ষসমাজ ৬৭ 
কচ 

বস পর শসার জি সপ 

আদি ্রাঙ্মপমাজ আছি ভ্রাঙ্ষসমাজ হইতে শান্সসঙ্গত ছ্চ্দু 

অপৌত্বলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি বাহির হই- 
য়াছে। ইহাতে বিদেশীয় ভাবের কোন 
ংস্পর্শই নাই। পুজ্যপাঁদ মহর্ষি, পুরাতন 

খষিদিগের পথ অনুসরণ করিয়াই এই 

অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন। আমা- 
দিগের কর্তব্য যে আমর! যে সমাজে বাস 

করিতেছি, যে সমাজের মঙ্গল-চ্ছায়ায় 

এতদূর বদ্ধিত হুইয়াছি, এত অ্রঙ্গবিদ্য। 
লাভ করিয়াছি, মেই সমাজের আচার 

ব্যবহার সকল রক্ষা করিয়। চলি-__ 

কেবল পৌন্তলিকতা বর্জন করিয়া। 

তবে যাহা! নিতান্ত পরিত্যাগের উপযুক্ত 

হইবে, তাহা যেন ধীরে ধীরে পরিত্যাগ 

করিবার চেষ্টা করি_েন সেই একটু- 
খানি মন্দ পরিত্যাগ করিতে গিয়া সমুদয় 

সমাজের মর্শগ্রস্থি সমূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া না 
ফেলি। 

ব্রাহ্মধন্মের উন্নত ভাব সকল আমর 

যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ন। পারি, তাহ! 

( হইলে এই স্থানেই তাহার বিরাম লাভ 
করিবে না। ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছ। 

যে, জ্ঞানধন্ম্ের উন্নতি হউক।| এই জ্ঞান 
ধন্মের উন্নতি নিত্যকাল হইতেছে এবং 

হইবে। একজন ন! গ্রহণ করিল, অপর 

একজনে গ্রহণ করিয়।৷ আরও উন্নতি ক- 

রিবে। ফরাসি বিপ্লব হইয়া গেল-_-কাঁরণ 

ফরাসি জাতি সাম্যভাবের মহামন্ত্র লাভ 

করিয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল 
না__তাহার অপব্যবহার করিয়া বসিল। 

কিন্তু সেই বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপীয় 
জগৎ সংপূর্ণ নূতন ভাবে সংগঠিত হইল । 
একজাতির কাছে সাম্যভাব উপস্থিত 

হইল, সে জাতি গ্রহণ করিতে পারিল 

না--অপর দশ জাতি তাহাকে আদর- 

পূর্বক গ্রহণ করিল। দেইরূপ আমর! 



৬৮ তত্ববোধিনী পত্রিকা! ক 
যদিও এই পবিত্র ধর্ম হস্তামলকের যায় ঈশ্বরের উপামন৷ 

প্রাপ্ত হইয়াও উদাসীন হুইয়! রহিয়াছি, 
তথাপি ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছার বিরাম 
নাই। ব্রহ্গমজ্ঞান এখন সমস্ত ভাঁরতবর্ধকে 

পুনরায় সেই পুরাতন কালের ন্যায় আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিতেছে । আমরা যদিও ত্রান্গ 

অনুষ্ঠান বিষয়ে তত উৎসাহের সহিত 

যোগ দিতেছি না, কিন্তু মফঃস্বলে অনেক- 

গুলি “সনাতন হিন্দ্রধন্ম প্রচারিণী” প্রভৃতি 

নামধারী সভ। অনুষ্ঠানগুলি অপৌত্তলিক 
ভাঁবে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন । ধন্য 
হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য; ইহাতে তো- 
মারই অপার করুণ! প্রকাশ পাইতেছে। 

হে পরমাত্মন্! তুমি যে কত উপায়ে 

আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া! যাই- 

তেছ, আমর! তাহা মকল সময়ে বুঝিতে 

পারি না। আমরা কত সময়ে জানিয়া 

শুনিয়াও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দুরে 
গমন করি-আমরা ম্বত্যুর দিকে অগ্রসর 

হই; কিন্তু আবার যেই চেতনা পাহয়। 

অম্বতৈর পিপাস্থ হইয়া আমি, তখনই 
তুমি রাশি রাশি অম্বতবারি প্রদান ক- 

রিয়া আমাদিগের দগ্ধ হৃদয়কে শীতল 

কর। হে বলদাতা ! আমাদিগের আ- 

আসায় এ প্রকার বল দাও যে সকল বাধা 

অতিক্রম করিয়। আমাদিগের প্রতি কম্মে, 

প্রতি অনুষ্ঠানে তোমাকেই আহ্বান ক- 
রিতে পারি; সমাজের ভয়েই হউক, কি 
পরিবারের ভয়েই হউক, কি সমস্ত জগ- 
তের ভয়েই হউক, কোন প্রকার ভয়েই 

যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার 

অবমানন। করিয়া, তোমারি স্থষ্ট বস্তু মক- 
লকে তুমি বলিয়া আরাধনা করিতে ন৷ 
হয়_-এ প্রকার সাহস দাও, বল দাঁও-_ 

হুদয়কে বজ্র ন্যায় দৃঢ় করিয়া দাঁও। 
ও একমেবাদিতীয়ং | 

স্পা সী পপ পপ, পাপা সপ শা সপ পোপ শী শপ | পপ শপ সস পপ পপ টিটি 

০ ০ সপ টি 

(ভবানীপুর ব্রাঙ্গদমাজের সাম্বসরিক উত্সবে 

আচাষ্যের উপদেশ ।) 

আমরা! আপনাকে আপনি জিজ্ঞাস! 

করিলে আপনা-হইতেই এইরূপ উত্তর 

পাঁই যে, পরমাত্মীর উপাসনাই আমাদের 
জীবনের পরম পুরুষার্থ। 

পরম পুরুষার্থ কাহাকে বলে ? যা- 
হাতে মনুষ্যের সমগ্র আত্মা চরিতার্থ হয় 

তাহাই মনুষ্যের পরম পুরুযার্থ। 

কিসে মনুষ্যের নমগ্র আত্ম। চরিতার্থ 

হয় ? 

স্বস্বাহু অন্নপানীয় দ্বার আমাদের 
ভোগ লাললা চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্ত 
আমাদের আত্মার মহিত সে সকল বস্তুর 

কি সম্পর্ক? সম্পর্ক কেবল এইটুকু যে, 
আমর। নিয়ম-মত অন্নপানীয় মেবন ন! 

করিলে আমাদের শরার রুগ্ন হয়; শরার 

রুগ্র হইলে মন চঞ্চল হয়; মন চঞ্চল 

হইলে ঈশ্বরেতে উপাসকের মন বসে ন। 

এবং তাহার প্রিয় কাধ্য খাধনেও সাধকের 

হস্তপদ সরে না । ফল কথা৷ এই যে, ভৃত্য- 

বর্গের সাহচধ্য ব্যতিরেকে আত্মা একাকী 

সংসারের কোনে কাধ্যই নির্বাহ করিতে 

পারে না। ভৃত্য-বর্গ কাহার £ ন। প্রধান 

অমাত্য মন এবং সেই প্রধান অমাত্যের 

অর্ধানস্থ কন্মচারী দশ ইন্দ্রিয়__-সবশুদ্ধ 
একাদশ জন। এই একাদশ ভূত্যের জী- 
বিকা-নির্বাহের জন্য অন্ন-পাণীয় প্রভৃতি 
নানাবিধ বহির্বস্তর আয়োজন-কাধ্য আ- 

আসার পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য তাহাতে আর 

ভূল নাই-_কিস্তু ভূৃত্যবর্গেরই জীবিকা 
নির্বাহের জন্য তাহা অবশ্য-কর্তব্য, 
আত্মার নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য 
নহে। আত্মার জাবিকা-নির্বাহের উপ- 

চা 
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করণ স্বতন্ত্র ;_-পরমাত্নার নিগুঢ় তত্ব 
সকলই আত্মার অন্ন এবং তাহার স্বৃত-স্জী- 

বনী প্রেম-ম্ধাই আত্মার পানীয় । 
ভোগ-লালসা একরূপ ক্ষুধা, প্রেম- 

স্পৃহা আর-একরপ ক্ষুধা) তোগ-লালস! 

উদরের ক্ষুধা, প্রেমস্পৃহা হৃদয়ের ক্ষুধা। 

অন্ন-পাঁনে যেমন উদর পরিতৃপ্ত হয়, স্ত্রী 
পুত্রার্দির মুখ দর্শনে তেমনি চক্ষু পরিতৃপ্ত 
হয়, তাহাদের কথা-শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত 
হয়, তাহাদের মঙ্গল দর্শনে এবং মঙ্গল 

শ্রবণে মন পরিতৃপ্ত হয়;--এ সমস্তই 
সত্য--কিন্তু জিজ্ঞাসা করি--আত্মার 

সহিত তাহার কি সম্পর্ক? 
সহিত 

গৃহস্থ ব্যক্তি স্্রীপুত্র বন্ধুবান্ধবে পরি- 

বেষ্টিত থাকিলে ভীহার মন ঠাণ্ডা থাঁকে ; 

ধান তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়; আর, 

সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে 
তাহার প্ররৃন্ভি এবং সামর্থ্য জন্মে। আ- 

আর সহিত সংসারের দ্বিতীয় সম্পর্ক এই 

যে,গুহ এবং পার্খবর্ভী সমাজ ঈশ্বরের প্রিয় 
কাধ্য সাধনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, ন্যাঁয়ার্জিত 

বি দ্বারা যথাক্রমে এবং যথ। নিয়মে পরি- 

বার প্রতিপালন, বন্ধু বান্ধবের উপকার 

সাধন এবং জন সমাজের হিতসাঁধন__ 

ইহারই নাম সংসার-ধম্ম ; আর, গৃহ এবং 
সমাজ এই সংসার-ধ্শের সাধন-ক্ষেত্র | 

আত্মার সহিত সংসারের তৃতীয় সম্পর্ক এই 

যে, সংসার-প্রীতি যদিচ বিপথগামী হইলে 

তাহ ঈশ্বর-প্রীতির ব্যাঘাত জন্মায় কিন্তু 

স্থপথে থাকিলে তাহ ঈশ্বর-প্রীতির তেমনি 

পোষকতা করে। সংসার ছুইরূপ-_ 
ঈশ্বরের আবরণ এবং ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ; 

পাপ-সংসার ঈশ্বরের আবরণ, পুণ্য-সংসার 

(ঈশ্বরের প্রতিকৃতি । সংসার-প্রীতিও ছুই 

আত্মার 

সংসারের প্রথম সম্পর্ক এই যে, 

রূপ- ঈশ্বরকে ঢাকিয়। সংসার-প্রীতি 

১৯ 

এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসার-প্রীতি ; 
প্রথমটি অবৈধ প্রীতি, দ্বিতীয়টি বৈধ 
প্রীতি। অবৈধ সংসাঁর-প্রীতি ঈশ্বর- 
প্রীতির যেমন প্রতিকূল, বৈধ সংসার- 
প্রীতি ঈশ্বর-প্রীতির তেমনি অনুকূল । 
ধাহাদের সংসার পুণ্য-সংসার এবং ধাহা- 

দের প্র; বৈধ প্রীতি, তীহারাই ঈশ্বরকে 
উদ্দেশ করিয়। মুক্ত প্রাণে বলিতে পারেন 

যে, “এক ভানু অহত কিরণে উজলে 

যেমতি সকল ভূবন, তোমার প্রীতি হইয়ে 
শতধ। বিরচয়ে সতীর প্রেম জননি হুদয়ে 

করে বসতি !* 

সংসার যত দিন আছে ততদিন তাহ! 

আত্মার ধর্্মক্ষেত্র, কিন্তু কত দিন! মৃত্যু 

আসিয়া যখন আত্মার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়৷ দেয়, 

তখন সমসারই বা আত্মার কে, আর, 
আত্মাই বা সংদারের কে? আত্মা চির- 

স্থায়ী-_-সে চায় চিরস্থায়ী প্রেম; ক্ষণ- 
স্থায়া প্রেমে আত্মার কি হইবে? ক্ষণ- 

স্থায়ী সংসার দিয়া চিরস্থায়ী আত্মাকে 

ভূলাইয় রাখিতে যাওয়া সমুদ্রে অর্ধ্যদাঁন 
মাত্র । 

সংসার যেমন ক্ষণস্থায়ী, মনুষ্যের 
মনোর্ন্ডি মকলও তেমনি ক্ষণস্থায়ী । 

দিনরাত্রি সন্ধ্যা যেমন চক্রবৎ পরিবর্তন 

করিতেছ, আমাদের মনের বৃর্ভি-সকলও 

সেইরূপ চক্রব পরিবর্তন করিতেছে। 
রৃর্ভিশব্দের অর্থই হচ্চে বৃত্তের ন্যায় 

পৃনঃপুনঃ আরতি__ঘুরিয়। ফিরিয়া যাতা- 
য়াত। বাহিরে দিন রাত্রি এবং অন্তরে 

মনোবৃত্তি উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান 

মিলাইয়। পুনঃপুনং আবর্তিত হইতেছে । 

বহির্জগতে যখন রাত্রি আগমন করে, 
অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা আগমন করে ; 
বহির্জগতে যখন চক্রমা অস্তমিত হইয়! 
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অরুণ-সারথি আবিভূ্তি হয়, অন্তর্জগতে 
তখন নিদ্রা ভাঙিয়] গিয়া! ধ্যান আবিভূতি 

হয়; বহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত 
হইয়া মধ্যাহ দিব! আবির্ভূত হয়, অন্ত- 
জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া! কর্ম 

চেষ্টা আবির্ভূত হয়; এইরূপে নিদ্রা 
চিন্ত1 এবং চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে 
আবর্তিত হয় ; আর, রৃপ্তের ন্যায় আবর্তিত 

হয় বলিয়াই উহার! প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের 
বাচ্য; মনের অন্যান্য বৃত্তি এ তিনটি মূল- 
বৃত্তিরই শাখা পল্লব; যেমন, কল্পন। স্মৃতি 
যুক্তি চিন্তার শাখা-পল্লব ; প্রযত্র উদাম 

অধাবসায় চেষ্টার শাখা-পল্লপব ; আলস্য 
অবসাদ বিলাস নিদ্রার শাখা-পল্লপব | সহ- 

সার কেবল এই সকল ক্ষণস্থায়ী মনো- 
বৃত্তির অন্ন যোগাইতেই পটু; চিরস্থায়ী 
আত্মার অন্ন যোগানো। সংসারের সাধ্যাঁ- 

তীত। যাহাই হুউক্, মনোর্ভি সকল 
আত্মার নিকটতম ভূত্য-_তাহাঁদ্রিগকে 

বশে আনয়ন করিয়া উপধুক্তরূপে পরি- 
চালনা করিতে না পারিলে, আত্মা যে- 

কার্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহার 
কিছুই সে ভাল করিয়া সমাধা করিতে 
পারে না। পরমাত্ার নিভৃূততম সত্য স্্- 

ন্দর মঙ্গল-রাজ্যই আত্মার চরম গম্য-স্থান) 
কিন্তু নীচেকার তিনটি সোপান-পংক্তি 
উল্লঙ্ঘন করিয়া সেখানে পৌছানে। অতীব 
স্্দু্ষর; তিনটি সোপান-পংক্তি কি? না 

শরীর-পোষণ, সংসার-নির্ববাহ এবং মনো- 

বৃভি-সকলের যথোপযুক্ত পরিচালনা । 
তগ্বদৃগীতা৷ তাই সাধককে এইরূপ উপ- 
দেশ দিতেছেন 

“যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টদ্য কর্ম । 

যুক্তত্বপ্লাববোধন্য যোগে! ভবতি হুঃখহ] ॥ 

যুক্ত ধাহার আহার-বিহীর, যুক্ত ধাহার 
কর্ম-চেষ্টা, যুক্ত খাঁহার নিদ্রাজাগরণ, 

জু 

ছুঃখবিনাশক যোগ তীহারই কেবল হয় ; 
অর্থাৎ যদি সকল দুঃখের মহৌষধি স্বরূপ 
যোগে পিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে 
যুক্তরূপে আহার বিহার করিবে, যুক্তরূপে 
কর্ম্মচেষ্টা করিবে, যথা সময়ে নিদ্রা যাইবে 
এবং যথা সময়ে জাগরণ করিবে । শরীর 

মন এবং সংসার তিনেরই মঙ্গল একটি-মাত্র 

বিষয়ের উপরে নির্ভর করে; সেটি এই 

যে, মনোৌরৃভি-সকলকে স্ত্নিয়মে নিয়মিত 

করা। 

সংসারের কীট হুইয়! ধাহারা সংসারে 

লিপ্ত থাকেন, মনোবৃর্তি সকলকে যথা- 

নিয়মে নিয়মিত কর! তাহাদের কাষ্য নহে । 

তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 

বিশেষ বিশেষ মনোর্ত্তি যে পরিমাণে 

চরিতার্থতা লাভ করে, সেই পরিমাণে 

মেই সেই ব্যক্তির অন্যান্য মনোরতি 
অন্নাভাবে শুকাইয়া যাইতে থাকে। 
বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পদে সর্বান্তঃকরণ 

বিক্রয় করিয়৷ বাহার! স্বর্ণ রজত ভিন্ন আর 

কোনে কিছুরই আম্বাদ জানেন না এবং 
ক্রেতা বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহাকেও 

চেনেন না, তাহাদের যে কিরূপ শোচ- 

নীয় কাষ্ঠ দশ, তাহা! সকলেরই জান' 
আছে। গীতবাদ্যের পদে সর্বস্ব বি- 

ক্রয় করিলে লোকে যে অন্যান্য 

বিষয়ে কিরূপে অকর্ণ্য হইয়া যায়, নগর 
পল্লীতে তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
ংসারের অভ্যন্তরস্থিত সকল বিষয়েরই 

সম্বন্ধে এইরূপ বল। যাইতে পারে যে, 
তাহার কোনটিরই সমগ্র অনুশীলনে 
সমগ্র আত্ম! চরিতার্থ হইতে পারে না; 
চরিতার্থ হইবার মধ্যে কেবল মনের 
বিশেষ বিশেষ শাখ। বৃত্তিই চরিতার্থ হয়। 
বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুশীলনে ধনাকাজ্ষা 

চরিতার্থ হয়, যুদ্ধ'ব্যবসায়ের অনুশীলনে 
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যশংস্পুহ! চরিতার্থ হয়, অপব্যয়ের অনু- 

শ্ীলনে ভোগম্পুহা চরিতার্থ হয়। এই 
সকল পৃথক্ পৃথক্ শাখা-বৃত্তির চরিতার্থতা 
স্বতন্ত্র, আর সমগ্র আত্মার চরিতার্থতা 

স্বতন্ত্র ;--ছুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল 

প্রভেদ। সমগ্র আত্মার চরিতার্থতার বদি 

কোনো পথ থাকে, তবে মে পথ এক 

কেবল পরমাত্মার উপাঁসনা__তা! ভিন্ন 

তাঁহার দ্বিতীয় পথ নাই। পরমাত্ার 
উপাসনা কি? না তাহার প্রতি শ্রদ্ধা- 

ভক্তি প্রীতি এবং তাহার প্রিয় কার্ধা 

সাধন। 

শ্রদ্ধাতে ফল কি হয়? না প্রব নিষ্ঠা 
এবং অপরাজিত শান্তি; এক রকমের 

ক্রীড়া পুভ্ভলিক। আছে-_তাহাকে ঘেমন 

করিয়াই আছড়াইয়া ফেল ন!- কিছুতেই 

০ পিপি পস 

॥ 

] 
] 

] 

তাহা ধরাশায়ী হইবে না; ভূতল স্পর্শ । 
' করিবা মাত্রই তাহা মাঁথ। তুলিয়া দাড়া- 
ইবে; সেইরূপ, ঈশ্বরেতে ধাঁহার শ্রদ্ধা 
অটল তিনি সহস্র আঘাত খাইলেও তাহার 
মাথা হেট হয় না; সংসাঁর-তরঙ্গের অধীর 

তাড়নায় তাহার মনোনৌকা সহজ্র এপাশ 
ওপাঁশ করিলেও তাহা! জল-মগ্র হয় না 

কিয়ৎ পরেই তাহা স্থির-ভাঁবে সোজ! 
 হুইয়া দাড়ায় । 
( ভক্তিতে ফল কি হয়? না আত্মার 
পরম আরোগ্য--পাপ তাপ হইতে নি- 
'স্কতি। হৃদয়কে যদি সর্বদা সরস পবিত্র 
। এবং নিক্ষলঙ্ক রাখিতে চাও, তবে ভক্তি পূর্ণ 
হদয়ে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ কর, তাহার 

৷ অমোঘ প্রসাদ-বারিতে তোমার সমস্ত 
 পাঁপতাপ ধৌত হুইয়া যাঁইবে__হৃদয় 
সরস নবীন এবং শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম 
হইবে। 

প্রীতিতে কি ফল হয়? জীবাত্ম! এবং 

পরমাত্মার মধ্যে আবরণ-শুন্যতা | ঈশ্বর- 

প্রীতি একরূপ অলৌকিক অগ্নি, তাহা 
পরমাত্মার সহিত আত্মাকে গলাইয়! তম্ম- 
য়ীভূত করিয়া! দেয়। সে অগ্নির কণামাত্র 
পাইলে জীবের কিছুই আর প্রীপ্তব্য অব- 
শিষ্$ট থাকে না । সংদারের সহিত আত্মার 

যত কিছু সন্বন্গ__সমস্তই ক্ষণস্থায়ী মনো- 
বৃত্তি-সকলের মধ্যদিয়া; এ কেবল পরোক্ষ 

সম্বন্ধ; ""।আ্লার সাক্ষা সম্বন্ধ কেবল 

পরমাক্মারই সঙ্গে । পরমাত্বা সমগ্র আ- 
আমাকে পূর্ণ করিয়া! আত্মাত স্বপ্রকাঁশ এই 
সত্যটি যখন আমরা আত্মাতে উপলদ্ধি 
করি, তখন এটাও (সই সঙ্গে উপলব্ধি 
কার যে আত্মা এবং পবমাক্সার মধ্যস্থলে 

কোনে! প্রকার শাখা-মনোরভ্তির ব্যবধান 

স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞানের এই 

সত্যটিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে অন্তরে 
উপলব্ধি করিয়। সমগ্র আত্মার সহিত পর- 

মাতার সহবান উপভোগ করাই ঈশ্বর- 

প্রীতির পরম রমণীয় দেবস্প্ হনীয় ফল। 
সাধকের অন্তঃকরণে যদি কোনে 

প্রকার বাধা বিদ্ব না থাকে, তবে ঈশ্ব- 

রের প্রতি প্রীতি হইতেই ঈশ্বরের 
প্রিয়কার্ধ্য-সাধন অনর্গল উচ্ছসিত হ- 

ইতে থাকে ; নচেৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধা- 
সাধন সাধকের সবিশেষ প্রযত্ব-সাঁপেক্ষ। 

বাধা বিদ্ব কি? না অন্তঃকরণের পশু- 

বৃততি-__কাঁম ক্রোধ দেষ হিংসা লোভ 
মোহ । সাধক কঠোর প্রযত্ব-সহকারে ঈশ্ব- 
রের প্রিয় কার্য সাধনে রত থাকিলে, এ 

সকল বাধ! বিত্ব মন হইতে আপনিই স- 
রিয়! পড়িতে থাকে ;__এইরূপ করিয়া মন 

যখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নিম্নল হয়--তখন 

পরমাত্বার স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্ধ্য-কির- 
ণের ন্যায় তাহাতে প্রতিবিশ্িত হয় । 

ঈশ্বরোপাঁসনার প্রথম ফল সমগ্র আ- 

আর চরিতার্থতা-জনিত অনুপম 'আনন্দ। 

২ আল চ- 0০59 
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দ্বিতীয় ফল টা সাধনে উৎসাহ এবং 

সামর্থ্য ; আর, কর্তব্য সাধন করিয়া আত্ম- 

প্রসাদ লাভ। তৃতীয় ফল পরম করুণাময় 

পরমেশ্বরের প্রদত্ত বৈধ স্বখ এবং পরি- 

শোধক দুঃখ উপভোগ করিয়। সন্তোপ- 

লাঁভ। চতুর্থ ফল ভ্রাতায় ভাতায় মিলিয়া 
আধ্যাত্মিক প্রেমের আনন্দ উপভোগ ; 

এই চতুর্থ ফলটি ঈশ্বরের একটি জান্বল্যমান 
করুণ।র চিহ্ন; সময় উপস্থিত হইলে-_-এক 

এক ভক্তিরসার্জ এবং প্রেমাগ্রিময় উন্নত 

আত্ম। পার্বতী অনেকাঁনেক আত্মাতে ভক্তি- 
রসাম্বত সঞ্চার করেন এবং প্রেমাগ্রি ধরা- 

ইয়৷ দেন; আর, তাহার গুণে ক্রমে যখন 

একই পরমাত্ার জ্যোতিতে অনেক আত্ম! 

জ্যোতিত্মান্ হইয়! উঠে এবং একই পর- 
মাতার প্রসাদাম্বত-সিঞ্চনে অনেক আগা 

প্রাণ পাইয়। উঠে, তখন বহু সংখ্যক আ- 

তলার পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ় হইয়া পৃথি- 
বাকে স্বর্গ করিয়! তুলে । এইরূপ আমরা 

তন্ববোধিনী পাত্রিক 
১৩ কল্প, ১ ভাগ 

স্পা পি সস 

স্বাধীনতা ও ও মনু। 

ব্যবহার গ্রন্থের মধ্যে মনুসংহিতাই 
প্রাচীন। ইদানীং খুষ্টজন্মের পূর্বাপর 
ধরিয়া এতদ্দেশীয় যে সমস্ত গ্রন্থের জন্ম- 

কো্ঠি প্রস্তুত করা হইতেছে তত্প্রমাণে 

বলিতেছি না কিন্তু এই সংহিতাঁর ললাট- 

পটে যে সমস্ত উজ্জ্বল রেখাপাত রহিয়াছে 
তদ্দষ্টেই অনুমান হয় ইহা! বহু প্রাচীন । 

ধাহারা একটু নিবিষ্ট চিন্তে এই গ্রস্থ 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহার! দে- 
খিতে পাইবেন যে, যখনএই ভারতে পূর্ব 
কল্পের কুৎসিত রীতি পদ্ধতি সকল জন- 

সমাজে এক প্রকার নির্বিবাদে চলিতেছে 
এবং ধন্মান্ুমোদিত সদাচার ও সদ্ববছার 

সকল অল্পে অল্পে প্রসর লাভ করিবার 

উপক্রম করিতেছে সেই সন্ধিক্ষণেই মন্ুর 
জন্ম। ফলত এই গ্রস্থে এমন অনেক 

কুপ্রথার উল্লেখ আছে যাহ। শুনিবামাত্র 
দেখিতেছি যে, ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ে | মনে ঘ্বণার উদ্রেক হইয়া থাকে । যদিও 

পাইলে আমাদের কোনো 

সর্বত্রই আনন্দের দ্বার উদ্বাটিত হইয়া যায়। 
হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের অস্ত- 

“চক্ষে সতোর আদর্শ হইয়া! বিরাজ করি- 
তেছ--প্রেমের জ্বলন্ত উৎস হইয়া আমা- 

দের হৃদয়ে আসিয়া বসতি কর ; সেখানে 

তোমার অধিষ্ঠান হইলে চিরজীবন 
তোমাকে আমর পুূজ। করিয়া জীবন 

ঢাথক করিব, তোমার আশ্রয়ে নির্ভর 

কুরিয়া ভয়াবহ সংসার-সাঁগর অকুতোভয়ে 

তরিয়! যাইব--তোমাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ 
₹ইয়া তোমার অস্বৃতধামে যাত্রা করিব-- 

তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই অন্তরতম 
নাঁনন। পুর্ণ কর । 

€ একেমেবাদ্বিতীয়ং। 

| 

আনন্দেরই ! 

অনটন থাকে না; আমাদের অন্তরে বাহিরে | 
। কিন্তু যে সকল জঘন্য প্রথার আশু পরি- 

মনু ব্যবহার কাণ্ডে তাহার কোনটা গ্রহণ 
ও কোনটা এককালে বর্জন করিয়াছেন 

বর্তন অসম্ভব, কালে উন্ম'লিত হইবার জন্য 

তিনি অতি তীব্র ভাষায় সেই গুলির উপর 
| দ্বণার বীজ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ফলত 

সমাজব্থষ্টি মনুর বহুপূর্বেবে হইলেও তিনি 
যে ইহার আত্যন্তরিক আবর্জন! সকল দূর 
করিয়া ইহাতে নৃতন আঁকার ও নৃতন প্রাণ 
সঞ্চার করেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ইহ দ্বারাই প্রমাণ হয় মনু কত প্রাচীন । 
পুরাতত্ববিদেরা বলেন যখন পৃথিবীর অ- 
ন্যন্য জাতি প্রকৃতির শৈশব দোলায় 

প্রন্থণ্ড তখন ভারত ধন্ম মদাচার ও সভ্য- 

তায় সম্পূর্ণ জাগ্রত হুইয়াছেন। ফলত 
এই জাগরণের মূল মন্ুর তুমুল ভেরী- 
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নিনাদ। কারণ তিনিই সর্ববপ্রথমে পুর্বব- 

প্রচলিত মকল প্রকার কুরীতির বিরুদ্ধে 
উশ্থিত হন এবং ধর্মনিকষে পরীক্ষিত 

সামাজিক নুব্যবস্থ। সকল স্থাপন করেন। 

ইহতেই বুঝ মনু কত প্রাচীন । 
এই মাত্র বলিলাম যে সমস্ত সামা 

জিক কুপ্রথা পূর্ববকল্প হইতে চলিয়। আসি- 
তেছিল তন্মধ্যে 
তাহার এককালে উচ্ছেদ এবং যাহার 

উন্ম,লন কালসাপেক্ষ তাহা রক্ষ। করিয়া 

গিয়াছেন। এই কথা সপ্রমাগ করিবাঁর জন্য 

মনুশ্মৃতিতে অনেক বিষয় থাঁকিলেও আ- | 
মরা নিদর্শনস্থলে নিয়োগ *& ও জ্্রীঙ্গাধীন- 

তাকে গ্রহণ করিলাম । এখন দেখা যাক্ 
এই দুইটা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত 
এবং ইহার মধ্যে কোনটার বঙ্জন ও 
কোনটার গ্রহণে মনুর অভিপ্রায় কি। 

তিনি বলেন যখন রাজা বেণ সমগ্র 

পৃথিবীর অধীশ্বর মেই সময় হইতেই এই 

যাহা সহজসাধ্য মনু । 

্ত্ীত্বাধীনতা৷ ও মন ৭৩ 
৮ শশা ্ প্পস্স্মর প্রা 

ূ করিত । ফলত তাহ! অসভ্যাবস্থা। তখন 

সমাঁজ নামমাত্র, প্রেম স্বাধীন এবং পুত্র 

জননীর । মনু বলেন নিয়োগ ও ক্ট্রীস্বাধী- 

নতা৷ প্রভৃতি যাবদীয় বর্ণসঙ্করকর কুৎসিত 
প্রথা এই বেণের কাল হইতে প্রবন্ভিত 
হইরাছিল। স্থতরাং এই গুলি ভারতের 

অসভ্য '৪ বর্বরদ্িগের প্রথা । তজ্জন্যই 
মনু লিছ্ধেষ দৃষ্টিতে ইহাকে পশুধ'কন বলি! 
নির্দেশ করিয়াছিলেন । % 

এনু শিক্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও প্রলা- 
বৃদ্ধির অনুরোগে যদিও নিয়োগটী নিষেধ 

করেন নাই কিন্তু অনেক যুক্তি তর্ক ছার' 

স্্ীন্থাধীনতার বিশেষ অপকারিত। দেখা. 
ইয়া এককালে ইহা রহিত করিয়া যান। ৭* 

তিনি বলেন এই কৃৎসিত প্রথা যত অনর্থেব 

মূল। এককালে ইহার উন্মলন না হইলে 
জনসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। তাই তিনি 

৷ বজ্জনাদে বলিয়া উঠিলেন'ন স্ত্রীস্বাতন্ত্্যমহতি' 

সমস্ত দূষিত প্রথা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। এ] 
কামোপহত অধাম্মিক এই সমস্ত বর্ণসন্কর- 

কর কাধ্যের প্রবর্তক । এখন মনু ঘে 

বেণের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন ইনি কে 

ও কোন্ সময়ে ইহার উৎপন্ভি তাহা স্থির 
হইলে সহজেই প্রমাণ হুইবে নিয়োগ ও 

পাশা শীশীীটী 

স্্স্বাধীনতার মূল ভারতের কত গভীরে 

প্রোথিত ছিল । পৌরাণিক প্রমাণে দেখ। সা সাপে 

যায় এই বেণের পুত্র মহারাজ পৃথু। ; 
পৃথিবী নাম এই পৃথু হইতেই উৎপন্ন হই- 
য়াছে। ইনি দেশভেদে ভাষা স্থাপন ও 

কৃষিকার্্ের সূত্রপাত করিয়া যান। ইহা- 
তেই প্রমাণ হয় ইহার পিতা বেণের কাল 
ভারতের ম্বগয়। বা পাশুপাল্যের কাল। 

মনুষ্য কার্যকরী বুদ্ধির সম্যক্ বিকাঁশ ন! 
হওয়ায় মৃগয়া ও পশুপালন দ্বারা দ্িনপাত 

* রশ্ত্রে পরকীয় বীজে উৎপাদন । 

স্ীলোক স্বাধীনতা পাইবে না। কন্যাকালে 
পিত! ইহাকে রক্ষা করিবে, যৌবনে ভর 
ইহাকে রক্ষা করিবে,বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র ইহাকে 
রক্ষ। করিবে । যে পুত্র ভর্তার অবিদ্যমাঁনে 

মাতার রক্ষক ন৷ হয় সে নিন্দনীয় । মনু 

অরক্ষিত পুত্রের প্রতি এই শাসন বাক্যে 
এই বুঝাইলেন যে বাল্য যৌবন ও বাদ্ধন্টা 

সকল অবস্থাতেই স্ত্রীকে কখন স্বাধান 
আআ আপার জপ পার গারস্পস্নর 

| * অয়ং দ্বিজৈহি বিদ্বততিঃ পশ্ুধন্মো বিগহিতিঃ। 
মন্ষ্যাণামপি প্রোক্তো। বেণে রাজ্যং প্রশাসতি। 
স মহীমথিলাং ভূঞ্জন্ রাজা প্রবরঃ পুরা। 
ধণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহুতচে তন2 ॥ 

1 বুহম্পাত কহিয়াছেন উক্তে। [নয়োগো মন্রন। 

নিষিদ্ধঃ স্ব়মেবতু। মন্থু নিগোগ বলিয়াছেন আবাধ 
স্বয়ং নিষেধও কনিয়াছেন। ফলত |নয়োগের বিধি দিয়! 

ততসম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম করিয়াছেন তাহা! আলো- 

চনা করিলে স্পঠই বোধ হয় উহা সম্পূর্ণ নিষেশব। 

টাকাকার গোবিন্দরাজ মন্তুর গৃঢ অভি প্রা বুঝিষা 
বলিয়াছেন নিয়োগাদনিযোগপক্ষ: শ্রেয়ান্। অনযোগভ 
উত্কষ্ট। কিন্তু কুনুক ভট্রের তাহ! মুহ্য হশখ নাই। 
তিনি অনিখোগ যুগ বিশেষ ব্যবস্থা! বলিয়। উক্ত টীকা- 

কারের মত অগ্রাহা করিয়াছেন। 
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কস 

করিবে না। মনুর ন্যায় সমাজতত্বদর্শী 
বোধ হয় অদ্যাপি কেহ জন্মে নাই। 
তিনি সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া 

দেখিয়াছিলেন লোকের এহিক ও পাঁর- 

ত্রিক যা কিছু মঙ্গল ভ্্রীলোকই তাহার মূল। 
গৃহীর এই বিরাট সম্বদ্ধি যাহার অধীন 
তাহাকে জম্যকৃ সংযত করা চাই। 

তাই তিনি কহিলেন অতি সামান্য প্রসঙ্গ 

হইতেও স্ত্রীকে বিশেবরূপে রক্ষা করিবে । 
স্ত্রী অরক্ষিত হইলে পিস ও ভর্তু উভয়- 
কুলেরই শোকের কারণ হয়। অতএব 
ভর্ভগণ যতই দুর্বল হউক না স্ত্রীরক্ষা 
একটা পরম ধশ্ম জানিয়৷ তদিষয়ে একান্ত 

যত্র করিবে । এখন বোন হয় পুর্ব্বোক্ত 
সামান্য প্রসঙ্গ অর্থে কি উদ্দিষ্ট তাহা 

বুঝিতে কাহারও বাঁকি নাই। পরেই 
তিনি আরও স্পট কথাঁয় কহিতেছেন, 
বিনি যত্র পূর্বক ভাধ্যাকে রক্ষা করেন 

তিনি স্বীয় সন্ততি, শিষ্টাচার, অন্বয়, স্বধশ্ম 
ও আপনাকে রক্ষা করেন। মনু স্ত্রীকে 

স্বাধীন করিতে কেন নিমেধ করিলেন এই 

স্থানে তাহার বিশেষ কাঁরণ দর্শাইতেছেন | 
তাহার এ কথ। গু বোধসগুলভ হইবার 

জন্য একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক । প্রথমত, 
অসঙ্কর বিশুদ্ধ সন্তান জন্মিলে আপনার 

সন্ততি রক্ষা হয়। মনু যে বর্ণ ও বর্ণ- 
ধশ্ম নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মূল উ- 

দেশ্য সাঁমাঁজিক উন্নতি । এই সন্ততি- 
রক্ষার নিয়মে পুরুষপরম্পরাগত সৎ গুণ 

সকল রক্ষিত হইয়া সেই মহাঁন উদ্দে- 
শ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব ধিনি বংশের 

ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন তিনি 
এই সর্ববোচ্ছেদকর ভীষণ সা্বর্ধ্য হইতে 
সাবধান হইবেন। আমাদের এই বিশাল 
জাতিরূপ মহাঁবৃক্ষের মূল অতীতের যে 
কত গভীর গর্ডে প্রসারিত, পৃথিবীতে এই 

০ পপ উপ স্পা সপ 

আদিম জাতির উচ্ছেদ না হুইয়। আজিও 

যে প্রবাহ চলিতেছে তাহার নিদান এই 

অন্বয় বা পিতৃপিতামহের বংশরক্ষী | দুর- 
দর্শা মনু স্ত্ীস্বাধীনতা লোপ *করিয়। 
সেই অন্বয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 
দ্বিতীয়ত, পুত্রের নিকট পিতার ওর্ধদেহিক 
যদি কিছু প্রাপ্য থাকে তাহ বিশুদ্ধ সন্তাঁ- 

নেই সম্ভবে ; এই জন্য কহিয়্াছেন যিনি 
আপনাকে রক্ষা করিতে চাঁন তিনি ত্ত্রীকে 

রক্ষা করিবেন তৃতীয়ত, দোযস্পুক্ট। স্ত্রী 
সন্ভে ভর্তার আঁধানাদি ধশ্মে আদে অধিকার 

থাকে না। স্ৃতরাং স্ত্রীকে রক্ষা করিলে স্ব- 

ধন্মই রক্ষিত হয় । আর ক্ত্রীরক্ষা ঘার পর 
ন।ই সভ্যতা এই জন্য তদ্বার! শিষ্টাচারই 

রক্ষা পান । এখন বুঝা গেল স্ত্রীর 

স্বাধীনতা থাকিলে ধর্মলোপে পরকাল এবং 
 বংশলোপে ইহকাল উভয়েরই ক্ষতি । তাই 

০ সস পপ পপ সপ ক সর 

ধন্মপ্রাণ মনু আর থাকিতে পারিলেন না । 
তিনি বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন ননস্ত্রী 
স্বাতল্লযমহতি” | 

পরে তিনি নিজের যুক্তি আরও বিশদ 

করিবার নিমিভ বিজ্ঞ।নের আশ্রয় লইয়া- 
ছেন। লোকের মনে এমনও আশঙ্ক। 

হইতে পারে যে, উৎপত্তিকল্পে ক্ষেত্রই 
প্রধান, বীজ অপ্রধান, তবে সন্ততিলোপ 

কেন হুইবে। এই ভ্রান্তি দুর করিবার 
জন্য কহিলেন, পতি শুক্ররূপে ভার্য্যাতে 

প্রবেশ পূর্বক গর্ভভূত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। 
জায়ার এইই জায়াত্ব যেহেতু পতি পুনরায় 
তাহাতে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী যেরূপ 

পুরুষকে ভজন! করে তাহার পুত্র ঠিক 
তদনুরূপ হয়।*% অতএব প্রজাবিশুদ্ধির 

নিমিত্ত যত্ব সহকারে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। 

* বীজ বিচারস্থলে কথিত হইয়াছে উৎপত্তি রূপ- 
বর্ণ প্রভৃতি বীজগত চিহেরই সহিত হুইয়। থাকে। 
মনে কর, গ্রীদ্ম বর্ষাদি কালে ফালরষ্ট ক্ষেপ্ত যে জা- 

মহ 
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সপ স্পা আর পপি আ টিটিযা রাত 
মন এইরূপ স্ত্রীরক্ষার উপকারিতা 

দেখাইয়া পরে কহিয়াছেন, কেহ বলপূর্ববক 
স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে না। অত- 

এব বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত উপায়ে উহী- 

দিগকে রক্ষা করা! আবশ্যক । ভর্ত। অর্থ- 

সংগ্রহ ও অর্থের ব্যয়েও উহাদিগকে নিয়োগ 

করিবে। দ্রব্য সামগ্রীর শুদ্ধি, স্বদেহ 
শুদ্ধি, গৃহদেবতার সেবাকাধ্য, অন্নপাক, 

এবং শযা। আসন ও কুণ্ড কটাহাদি গ্ুহোপ- 

করণ সঘৃছঠের পয্যবেক্ষণে ব্যাপূুত রাঁ- 

খিবে। আপ্তকারী পুকম কর্তৃক গৃহে 

অবরুদ্ধ হইলেও স্ত্রী অরক্ষিতা। কিন্তু ঘে 

আপনাকে আপনি রক্ষা করে বস্তুত সেইই 
স্থরন্সিত] | 

কাধাঁস্ অবশ্যই কুপ্রসক্তি নিবাঁ- 
রণের একটা উপায়। মনের ধশ্মই এই 
যে, সে একটা কিছু অবলম্বন না করিয়া! 
থাকিতে পারে না| দৈহিক শ্রমের অবসাদ 

যেমন একটি ফল তেমনি মনঃপ্রসাদ্বও তা- 
হার অবশ্যন্তাবী ফল। যেখানে এই শ্রম- 
টার অভাঁব তথায় আশুতৃপ্তিকরী কুপ্রকৃণ্তি 
সকল সহজে প্রসর পায় । এই জন্য মনু 

সত্রীলোককে সাংসারিক সকল কার্ষ্যে স্পঞ্ট 
কথায় সকল বিষয়ের কর্তৃত্বে নিয়োগ করি- 

য়াছেন। স্ত্রীলোক মাত্রেরই স্বভাব যে, সে 
সংসারের হর্ত। কর্তা বিধাত। হইয়! থাকে । 
সে চায় যে, প্রভূ হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত তা- 
হার পদানত ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। 

মনুর এই বিধান তাহার এই সন্কীর্ণ স্বভা- 
বের সম্পূর্ণই অনুকূল। কিন্তু মন্ুর মন 

০ ০৯ সম উজ, ৪ 

তীয় বীজ উপ্ত হয় অঙ্কুর সর্ব্বাংশে সেই বীজেরই অন্গু- 
রূপ হইয়া থাকে । এইরূপ অন্বয়-মুখে বীজের প্রাধান্য 
প্রদর্শন করিয়া আবার ব্যতিরেক-মুখে তাহাই দেখাই- 
তেছেন। এই ভূমি তরু গু লতাদির যোনি কিন্ত 
বীজ মৃ্রূগ প্রভৃতি কোনও যোনিগত ধর্কে স্ববি- 
কার অঙ্কুর কাগাদি অবস্থাতে ভজন! করে না। বপন 
করিলাম আত্র-বীন্ধ জন্মিল জন্বীর বৃক্ষ এরূপ হইতেই 
পারে না। »লৃতরাং বীজেরই প্রাধান্য । . 

ম্বাধীনতা৷ ও মনু ৭৫, 
সপ সিসি শসা শা ০ পপ পা শী এপস পর 

ইহাঁতেও তৃপ্ত হইল না। তিনি দেখিলেন 
ধর্মবলে সংঘত না হইলে সকল বিধানই 
নিক্ষল। তাই বলিলেন, যে মাঁপনা'কে 

আপনি রক্ষ! করে বস্তত মেইই স্ুর- 

ক্ষিতা। স্ত্রীলৌককে ধর্ম ও অধন্ম বুঝাইয়। 

দেও) ধন্ম ও অধশ্মের ফল দেখাইয়া দেও 

তুচ্ছ পালোভনে তাহার হৃদয় আর 
। ১টলিবে না এবং সহজ অবরোধ মাহ! ন। 

করিতে পারে সে ন্বরং সহজে তাহ। 

করিবে । ফলত ধ্মপ্রাণ মনুর মনের 

কথা এই যে,ধর্ম দারা সত্যমই স্ত্রীলোকের 
মুখ্য সযম। দেই জন্য উপার নিদ্ূপ- 

ণের উপসংহারে তাহারই উপদেশ করি- 

যাছেন। * 

পরে তিনি যে সমস্ত কারণে স্ত্রীলোক 

দুঃশীল হয় সেইগুলি এক একটি করিয়। 
নির্দেশ করিতেছেন । মদ্যপান, ছুর্জনসঙ্গ, 

পতিবিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, অসময়ে নিদ্রা 
ও পরগ্ৃহবাস এই ছয়টা স্ত্রীলে।কের 

দুঃশীলতার কাঁরণ। অতএব সাবধান এই 
সকল দোষ বেন ইহাদিগকে স্পর্শ না 
করে। পুংলালমা, চলচিভ্তত। ও নৈস- 

গিঁক অন্নেহ এই কএকটা কারণে ইহারা 

সযত্রে রক্ষিত হইলেও ভর্তাকে অতিক্রম 

করে। শয়ন, উপবেশন, বেশবিন্যাস, কাম, 

ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংস! ও কুকাধ্য এই 
শা শপ টা ৯১ 

* এই স্থলে প্রসঙ্গ সঙ্গতি না থাকিলেও একটা 
কথ। বলিয়। রাখি, যে গৃহে বিধব। আছে তাহার পুন 

বিবাহের ব্যবস্থ। না কবিয়া মনু যে সমস্ত উপায়ে স্ত্্ী- 
রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহ। অবলম্বন কর! সব্বতো- 
ভাবে শ্রেয়। এই সমস্ত উপারের মধ্যে আমরাও 
আর ছুই একটা সংযোগ করিতে চাই। বিধবাকে 
যেমন গৃহের আয় ব্যয় প্রভৃতি নকল বিষয়ের সর্ধময়ী 
কর্রী করিয়! রাখিবে সেইরূপ বালক বালিকাদিগের 
প্রতিপালনের ভার,পুজনীয় ধার্মিক অতিথির সৎকার- 
ভার এবং দ্বারস্থ কাণখগ্ প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষা- 
ভার তাছারই হস্তে অর্পণ করিবে। ইহ! দ্বার স্নেহ দয়! 
প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্ভিগুলি প্রন্ফ,টত হইয়া! তাহা 
দিগকে সংসারমায়া আবদ্ধ ও সৎপথে অটল রাখিতে 
পারিবে। 



০২৯ 

পপি মম এ পি 

সপ পপ আপ আপদ সপ. 

সমস্ত লইয়াই সর্বদ ইহারা কাঁলক্ষেপ | বলেই লোকের স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি উ- 
করে। অতএব পুরুষ ইহা'দিগের বিধাতৃ- 
বিহিত এইরূপ স্বভাব জানিয়া ইহাদের 
রক্ষায় একান্ত যত্ববান হইবে । 

মহাজ্ঞানী মনু এই যেক্ত্রীচরিত্র চিত্রিত 

করিয়াছেন ইদাঁনীন্তনের। ইহ শুনিবামাত্র 
নিঃসন্দেহ শিহরিয়। উঠিবেন। কিন্তু মনুর 

কথা! একটু ধীরতার সহিত আলোচন। করা 
আবশ্যক । তিনি স্ত্রীচরিত্র এইরূপ উল্লেখ 

করিয়। ইহার নিদান কি স্থির করিয়াছেন 

অগ্রে তাহা দেখ । তৎপরে বুঝিও তাহার 

বাক্যের কোনও অর্থ আছে কি না। তিনি 

কহিতেছেন, স্ত্রীলোকের কোন সংস্কার 

নাই,ধর্প্রমীণ শ্রুতিম্মতিতে অধিকার নাই, 

পাপাপনোদক মন্ত্রজপ নাই, ফলত ইহার! 

নিতান্তই মিথ্য। পদার্থ । মনু যে কলুষিত 
স্্রীচরিত্রের এই নিদান স্থির করিয়াছেন 

এস্থলে তাঁভার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক । 
সস্কারের কাধ্য এই যে নিষিদ্ধনজ্ন ও 
বিহিতসেবনে দেহমনের একটা অবশ্থান্তর ৷ 

আনয়ন। ভাব, আমার ধশ্মদীক্ষা হইল। 
এই দীক্ষার দিন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই- 

লাম নিষিদ্ধ পানাহারে আর আপনার 

অধোগতি সাধন করিব ন। এবং আত্োন্ন- 

তির নিমিত্ত দিনরাত্রিবিভাগে এই কএক- 
বার ভগবানের আরাধনা করিব। 

নিয়মে চলিয়া কিছু দিনের মধ্যে আমার 
নিশ্চয়ই সর্ববাঙ্গীণ একট পরিবর্তন হইবে। 
মে পরিবর্তনে দুস্প্ররৃভি বা পাপম্পৃহ 
থাকে না। স্ত্রীলোকের এই ভাবান্তর- 

সম্পাদক সংস্কীরেরই অভাব। সংস্কারের 
অভাবে অন্তঃকরণ নিম্মল ও পবিত্র হয় 
না| কাঁজেই তাহাদের পাপপ্ররৃত্তি স্বভা- 
বতই বলবতী হইয়। থাকে । দ্বিতীয়ত, স্ত্রী 
লোকের ধন্মপ্রমাণ শ্রুতিস্মতিতে আদে 
অধিকার নাই। ধর্ম্মশান্ত্র পাঠ ও উপদেশ- 

তত্তববোধিনী পত্রিক। 

শশী শাশপপশ পা শী 

১৩ কল্প, ১ তাগ 

_ পপ সাপ উনিও 

দ্দীপ্ত হইয়। উঠে। সে সেই আলোকে কি 
কর্তব্য কি অবর্তব্য বুঝিয়া! লইতে পারে 

এবং আত্মসংযমে যত্ত্রবান্ হয় কিন্ত স্ত্ী- 
জাতির সে সুবিধা নাই । *%* তৃতীয়ত, 

পাঁপাচরণ পূর্বক তীব্র বিষজ্বালায় প্রাণ 
কাতর হইলে যে সমস্ত মন্ত্রে ঈশ্বরের প্রস- 

ন্নত। প্রার্থনা কর! যায় স্ত্রীলোকের সেই 
পাপাপনোদক মন্্রই নাই। এরূপ বিপা- 

কের অবস্থায় তাহাঁদ্দের মন যে কাম 

ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষের বিলাসক্ষেত্র হইয়! 
থাপিবে তাহা সম্পূর্ণ ই সম্ভব। পাঠক! 
এখন বুঝিলে মনুর বর্ণিত স্ত্রীচরিত্রের 

নিদান কি? 

:*. যে শিক্ষায় ধন্মজ্তান ও চপিত্রগঠন হয় পূর্বে 
স্ত্রীলোকের সে শিক্ষা ছিল। খকমন্ত্রে বিশ্ববার! 

. অপালা প্রভাত এমন কতকগুলি স্ত্রীপোকের নাম দৃষ্ট 

এই । 

হয় যাহার! ব্রহ্ম5ারণী হইয়। ধন্মশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষায় 
উন্নত ও লোকসমাজে পুরজিত হইয়৷ ছিলেন। মনুই স্বী- 
কার করিয়া গিয়াছেন পুরাকল্পে স্ত্রীলোকের *উপনয়ন 
হইত। ফলত অতি পুর্বকালে স্ত্রীলোক উপনীত হুইয়। 
যেজ্ঞান ধন্ম শিক্ষ। করিত বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার 
যথেঞ& প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্ত উত্তর কালে তাহ! 

রাহত হই য়াছিল। কেন যে রহিত হয় তাহারও বিশিষ্ট 

' কারণ আছে। দেখিতে পাওয়। যায় স্ত্রীলোক মাত্রেহ 
প্রায় বিলানপ্রিয়। এইটা যেন ইহাদিগের [বর্ধাতৃবিহিত 
স্বভাব। এখনকার শিক্ষা যেমন ক্স্থ ন' হয় বুদ্ধিস্থ 
বরিলেই আপদ চুকিয়! যায় তখন কিন ঠিক্ ইহার 
[বপরীত ছিল। শক্ষাকে সব্বতোভাবে চরিত্রস্থ ক- 
ররিতে হইত । বেদাধ্যয়নের সঙ্গে ব্রত অবলম্বন কারবাব্র 
অর্থ আরু কছুই নহে কেবল শিক্ষাকে চরিত্রস্থ কর]। 
অবগ্ত ইহা কিছু কঠিন খ্যাপার। ইহাতে পদে পদে 
মনকে মংঘত করা চাই। বোধ হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে 
ছুই একটি ব্যতীত কেহই তাহা পারিয়া উঠিত ন]। 
বিষয়ক্ষেঞ্জে প্রবৃত্তির উদ্দাম গাঁতকে কেহই নিরোধ 
কারতে পারিত না। শিক্ষাকআ্োত বঞ্ধ হইবার যেমন 
এই একটি কারণ তেমনি আরও কএকটি আছে। তখন- 
কার শিক্ষা অপেক্ষারুত বাপক কাল ধরিয়। চলিত। 
নচেৎ শিক্ষা ও ব্রত সম্পূর্ণ হইত না। আলোক এই 
ব্যাপক কাল যদি শিক্ষাই করে তবে সে শ্রীরপে 
গার্াস্ত্রে কবে বিরাজ করিবে । কারণ এদিকে তাহার 
দ্বাদশেই যৌবনের প্রারস্ত এবং অধিক বয়সে সম্তান 
প্রসবও অতি কষ্টকর। বোধ হয় পূর্বে এই সমব্য 
হেতৃতে স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা! সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া- 

যায় । ০ 
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সমালোচন1! করিয়া নিশ্চয়ই মন্ুর মনে 
আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি আগার এ কথা 
জনসমাজে তত আদূত হইবে না। তাই 
তিনি ভয়ে ভয়ে আপনাকে সমর্থন করিবার 

জন্য সর্ববাদূত বেদের আশ্রয় লইয়া! কহি- 

তেছেন, স্ত্রীর ঈদূৃক স্বভাবের পরিচায়ক 

অনেকানেক শ্রুতি পঠিত হইয়। থাকে, 
তন্মধ্যে একটা উদ্ধৃত করিতেছি, শুন। 

কোনও পুত্র মাতার মানস ব্যভিচার অব- 
গত হইয়া কহিতেছে আমার মাত। 

পাতিব্রত্য পরিত্যাগ পূর্বক পরগূহ প্র- 

বেশ করিয়৷ যে পর পুরুষের প্রতি স্পৃহা- 

বতী হুইয়াছিলেন পিতা! এই সঙ্কল্প-দেোষ- 

দুষ্ট মাতবরজ শোধন করুন । এই বেদ- 

মন্ত্রই স্ত্রীলোকের দুঃশীলতার নিদর্শন | 
ঘেক্ত্রীমনে মনেও ভর্তার অপ্রিয় চিন্ত! 

করে পুত্রের পক্ষে মাতার সেই মানস 
ব্যভিচারের ইহাই শোধন মন্তুক্ক | যাঁক্,মন্ু 
তে শ্রুতিপ্রমাণে নিষ্কৃতি পাইলেন কিন্ত 

সমস্যাটি কিছু গুরুতর হইয়! উঠিল। বাস্ত- 
বিকই কি মন্ুর মতে স্ত্রীরিত্র এরূপ 

জঘন্য । যিনি কহিয়াছেন স্ত্রীতে ও শ্রীতে 

কিছুই বিশেষ নাই, বথায় স্ত্রী পূজিত হন 
তত পাপী তে আজ সপ “পা সপ “সস সস 

* পাপ ত্রিবিধ, কায়িক বাচিক ও মানমসিক। 

কন্ত এদেশীয়ের। মানস পাপকে যেমন ভয় করিতেন 
এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ফলত সন্কল্েই 
পাপের জন্ম। পন্ধে কায়মনে অভিবাক্তি। এই সং- 
কল্প স্থানকে পবিত্র রাখিতে পারণে পাপদোধ 

'আমিতে পারে না। এই জন্য পুব্বে মানস পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হইত। এস্থলে প্রসঙ্গত একটী পৌবাণিক 
কবির কথা মনে পডিল। তিনি কামনাশের ইচ্ছায় 
কামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 

কান জানামি তে মূলং সন্কলাদধিজায়সে। 
নাহং সম্কল্পসিফযামি অতন্্ং ন ভবিষ্যসি। 

কাম! আমি তোমার মূল জানি, তুমি স্থল 
হইতে জন্ম গ্রহণ কর, আমি আর সংকল্প করিবন। 
কাজেই তুমিও আর জন্মিবে না। মহাকবির এই 
মহোক্তি কামনাশের মে প্রকৃত মহৌষধ তদ্বিষষে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

রা 

স্ত্রীস্বাধীনতা ও মন 

কিন্তু স্ত্রীচরিত্র এইরূপ তীব্র ভাষায় 

৭৭ 
দেবতারাই তথায় পুজিত হইয়। থাকেন ; 
তিনিই আবাঁর বলিতেছেন এই জাতিটা 
মিথ্য। পদার্থ ও নরকের কীট । এখন একটু 
ভাল করিয়া দেখিলেই এইরূপ বৈষম্যের 

অর্থ পাওয়া যাইবে । 
মনুর অভিপ্রায় স্ত্রীষ্বাধীনতারূপ চিরাঁ- 

চরিত কপ্রথার বিলোপ সাধন। তিনি 

বেশ বুঝিয়া ছিলেন জনসমাপ্রে স্থনীতি 

সদাচার ও ধণন্মব্যবদ্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে 

| হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীর্ষ! ও তনিবন্ধন প্রজা- 
| শুদ্ধি আবশ্যক । কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বাধীন 

থাকিলে ইহা! আদে৷ সম্ভবিতেই পারে না। 
কারণ ইহাতে পদে পদেই সর্ববসংহারক 
সাঙ্কর্ধ্যের আশঙ্কা আছে । এই আশঙ্কা যে 
অমূলক নয় তিনি স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া 

অতিছুঃখের সহিত তাহাই দেখাইলেন । 
পরে স্্রশিক্ষা ও ধশন্মজ্বানের অভাবে চরিত্র- 

গত উচ্ছজ্ঘলতা যে একান্তই দুর্ণিবার 
লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা বুঝাই- 
বাঁর চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতেও যদি 

ন। বুঝিয়া থাক তবে বেদপ্রমাণে বুঝ, 
এই বলিয়া! কষ্টের সহিত স্ববাঁক্য সমর্থন 
করিতে গিয়াছেন | তিনি অবশ্য জানিতেন 

সকল স্ত্রীই যে এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির 
তাহা! নহে। যদি তাই বুঝিতেন তবে 

স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই ইতর বিশেষ নাই 
সত্রীজাতির প্রতি এইরূপ সম্মানের কথা 

তাহার লেখনীমুখে কখনই নিঃহ্লুত হইত 

না। তিনি জানিতেন এই জাতির মধ্যে যে- 

মন দেবী আছেন তেমনি দানবী আছেন । 

কিন্তু সামাজিক নিয়মের অনুরোধে উচ্চ 

শিক্ষা ও উন্নত ধরন্মজ্ঞান না থাকায় দেবী 

অপেক্ষা! দানবীর সংখ্যাই উহাদের মধ্ো 
অধিক। মন্বুর অভিপ্রায় এহিক ও পার- 

ত্রিক ঘোর অনিষ্টকর সাঙ্কর্ধ্যের সর্ববা- 
ঈগীন উচ্ছেদ। এই উদ্দেশে যে বিধি 
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দে সস শালা পাপা সপে 

সপ | পপ সপ 

্যব্থিত হইবে তাহ! নির্বিশেষে ব্যাপক |. 
ইওয়া চাই । নচেৎ সমাঁজ-সঞ্ক্ষোভ ভুর্ণিবার 

হইয়া উঠিবে। বোঁধ হয় এই অলঙ্জনীয় 
কারণেই মনু স্ত্রীচরিত্র একসৃত্রে গাথিয়। 

গিয়াছেন। এবং ইহাতে লোকের আস্থা! 

স্থাপনের জন্য নিজের যুক্তিতর্ক যথেষ্ট 

হইলেও বেদপ্রমাণের আশ্রয় লইয়। এই 
বুঝাইয়াছেন স্ত্রীলোককে কখনই স্বাধীন 

করিও না। 

পরেই তিনি ভাঁবিলেন, কি করিলাম ! 
মন্দটাই স্ত্রীজাতির বিধাতৃবিছিত স্বভাব 

এই কথায় অনেকেই তো ইহাদের প্রতি 
এককালে বিমুখ হইয়া! পড়িবে । এখন 

উপায়! তাই তিনি বলিতেছেন, স্ত্রী 
বাদৃক গুণব€ ভর্তীর সহিত বিবাঁহু বিধানে 
সংযুক্ত হয় তাদৃক গুণই তাহার হইয়! 
থাঁকে। সাধু সংযোগে সাঁধ্বী হয় এবং 
অসাধু সংযোগে অসাধ্বী হয়। যদিচ 

মন্দটাই ক্ট্রীজাতির বিধাতৃবিহিত স্বভাঁব 

কিন্তু তোমার সংযম থাকিলে সেও সংযত 

হইবে | নিজে চরিত্রবান হও সেও চরিত্র- 
বতী হুইবে। অন্যথায় কোনও রূপ 
শুভাশা! করিও না। এই বলিয়া. তিনি 
ভর্তৃগুণে গুণবতী অক্ষমালণর উদাহরণ দিয়া 

ন্ববক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন । 

নদীতে ঝড় ও নাস্তিকের ঈশ্বর- 
প্রবোধ। 

একদা ভ্রমিতে হইল বাসনা, 
কৃষক-বসতি-নদীর চর, 
মনের উল্লাসে পূরিতে কামনা, 

চলিনু সাহসে করিয়। ভর। 

বহিছে নীরবে ধীরে প্রবাহিনী, 

প্রশান্ত মূরতি হেরিনু তার, 

১৩ কল, ১ ভাগ 

শপ ০০০০ শপ স্পা 

পপ 
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এ স্পট পিপি কচ টস 

সুনীল গগনে খেলে সৌদামিনী, 

মাঝে মাঝে কাঁল মেঘের ভার ! 

গভীর নিস্তব্ধ দেখিয়। প্রকৃতি, 

ছাঁড়িল নাবিক তরণী তার, 
তরঙ্গিনী মাঝে আসিনু ঝটিতি, 
অধীর হুইনু ধরিতে পার। 

নামানি ভজন নামানি পৃজন, 

নামানি ভুবনে বিভূর স্থিতি, 

নামানি ঈশ্বর--জগত-কাবুণ্, 

নাহিক তাহাতে ভাবনা ভীতি । 

সহসা জলদ ছাইল গগন, 
ক্রমশঃ বাড়িল পবন-গতি, 

দেখিতে দেখিতে 'আকার ভীষণ, 

ধরিল নদীর তরঙ্গ অতি। 

হেরিয়! প্রচণ্ড তরঙ্গ নদীর, 

মানসে কতই হইন ভয়, 
দেখায় ভীষণ প্রকোপ সমীর, 

চলিতে সাহস নাহিক হয়। | 

কাপিল মেদিনী মাতিল তটিনী, 
ভাঙ্গিল সমুচ্চ তরুর শির, 
রোধিল গর্জ্জিয়া কল-কল্লোলিনী, 
ভাঙ্গিল হুঙ্কারে বিদা'রি ভীর।: 

ভাবিনু প্রলয় আদিল তখনি, 
ছাইল কত ভীষণ লহরী, 
ডগমগ করি কাঁপিছে তরণী, 

যেনরে পবন নাচায় তরী। 

ডুবুডুবু নৌক। তরঙ্গ-আঘাতে, 
হৃদয় আকুল পাইয়। ভ্রাস, 
চমকে পরাণ চপল প্রভাতে 
ত্যজিনু হায়রে জীবন-আশ ! 

আকুল ব্যাকুল হইয়া তখন, 
ভামিতেছিলাম নয়ন-জলে, 
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করিছে অশনি ভীম গরজন, 

মেঘের কপালে আগুণ জ্বলে ! 

হেরিয়। হুতাশ হইল মানসে, 
ভাবিলাম বুঝি গেলরে প্রাণ ! 

সহসা! আকাশে চাহিনু সাহসে, 

কাঁরে যেন মন করে সন্ধান ! 

বে উর্ধে মন হইল ধাবিত, 

কাঁতরে ডাকিন্বু “করছে ত্রাণ,” 

বিপদ-সমুদ্রে হইন্ু পতিত, 
সপিনু “তোমা” সাধের প্রাণ। 

শুনিয়ে এহেন কাঁতির বচন, 

স্বর্গ হতে যেন হইল ধ্বনি,__ 
“করনা হে ভয়, ক'রন] রোদন)” 

“রক্ষিব তোমার জীবন-মণি” | 

অমনি ঝড়ের প্রকোপ তখন, 

তাঁহার আজ্ঞায় হইল হস, 
নদীর তরঙ্গ, নীরদ-গর্জন, 
তড়িত ছটার হইল নাশ। 

হেরিয়। নদীর প্রশান্ত মূরতি, 

হুতাশ উদাস হইল গত, 
বিপদ হইতে লভিনু মুকতি, 

মানসে আনন্দ হইল কত! 

ভাবিয়। এহেন অপূর্ব ঘটনা, 
ঘুচিল আমার নাস্তিক ভাব ! 

দুর হলো মোর অলীক ধারণা, 

ঈশ-তত্ব-জ্ঞান করিনু লাঁভ। 

স্বতই প্রবৃতি জাগিল অন্তরে, 
ডাকিতে প্রাণেশ দয়ার নিধি, 

যার নামে তরি বিপদ-সাঁগরে, 
জগত পালিছে তাহার বিধি । 

ক্ষম হে ঈশ্বর! অনাথ-শরণ, 
তুমি তো! বিপদ-সাগর-ভেলা, 

১ ৮৮১” পপ সপ “রি পর সস ওর 

কীদিছে জীবন তোমার কারণ, 
ভুলিয়ে তোমায় করেছি হেল] 

বৃধায় জীবন করিনু যাঁপন, 

হৃদয় তাপিত হতেছে মোর ! 

ভ্রমে ও তোমায় করিনি স্মরণ, 

ক”রেছি কতই কলুষ ঘোর ! 

তথাপি হে মা" দরার সাগর, 

কখনে। পামরে কপিত নও ! 

বিপাকে পড়িলে -রুণ। বিতর, 

অবোঁধ ভাবিয়া মকল সও! 

বালক যেমন করিলে রোদন, 

না হেরি তাহার জননী মুখ, 

কোলে তারে তেই করিলে তখন, 
কতই শিশুর জনমে সুখ !-: 

শুনিয়া শিশুর রোদন তখন, 

ন্সেহেতে প্রসারি কোমল করে, 

কোলে তুলি লন প্রাণের রতন, 
স্ধান কতই মধুর স্বরে ! 

তেমন হেনাথ স্সেহের আধার, 

দেখালে করুণ! নদীর মাঝ, 

শুনিয়। করুণ বচন আমার, 

অধম সন্ভানে বাঁচাশলে আজ ! 

নাশিতে আমার আতঙ্কা যখন, 

বাড়া,লে তোমার অভয়-কোল, 

অমনি তোমার ভয়েতে তখন, 

কমিল ঝড়ের ভীষণ-গোল। 

হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত। 

সমাজ সংস্কীরের প্রকৃত পদ্ধতি । 

( হবর্ট স্পেন্সরের মত ) 

ইংরাজদিগের কার্য প্রণালীর এই .একটা বিশেষ 

লক্ষণ দেখ যায় যে তাহাদের আচার-ব্যবহ্থার, প্রথ। 



৮৩ 

কিন্ব। বিশ্বাসে কোন গোল বাধিলে তাহার! রফ 

পূর্বক মিটাইয়া ফেলে। যে কোন মনুযা-সমাজ 

বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, রফা- 

পদ্ধতি তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক । এই সকল 

সমাজের প্রচলিত মত হয় ত একরপ--সামাজিক 

ব্যবস্থা হয়ত অন্যবপ--পরম্পরের সহিত মিল হয় 

না1--অনেক সময়ে অসঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। তাহ! 

ত হবেই ; কেন না, এই সকল সমাজের অবস্থা ক্রমা- 

গত পারবর্তন হইতেছে এবং এই অবস্থা পরিবর্ত:নর 

সহিত ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন ক্রমাগত চলি- 

তেছে। পুবাতন সমাজ হইতেই নৃতন সহাছ, প্রশ্থত 

হয়, সুতরাং পুরাতন সমাজের ভাব ও প্রথ। কতক 

কতক নূতন সমাজে থাকিয়া যায়_-ঘত দিন ন! নৃতন 
সমাজ ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন. সে সকল 

তাৰ ও প্রথ! সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলেও হঠাৎ সে 

সমাজ হইতে অস্তহিত হুযনা। কাজেই লোকের 

তের সঙ্গে ব্যবহারের অনৈক্য হইয়। পড়ে। 

সমাজের কাজ কোনও প্রকারে চালান চাই। 

নৃতন সমাজ ঠিক প্রস্তত না হইলে পুবাতন সমাজকে 
ছাড়! যায় না_তাছাকে রাখিতেই হুয়। তবে কিনা, 

ক্রমাগত জোড়াতাড়া দিতে হয়। তাই বলি, রফা- 

নিম্পত্তিই স্বাভাবিক উন্নতিনিয়মের অপরিহাধ্য [চর 

সহচর। 

আজ কালের রাজনীতি-সংস্কারক, ধন্ম-সংস্কারক, 

সমাজ-সংস্কারকেরা এই মত্যটিকে বড় আমল দখণ 

(দন না। অন্যায় অতাচার নিবারণে ও তম সংশো- 

ধনে তাহাদের এতরদর আগ্রহ, পুরাতন প্রথা ও পুরা 

তন ভাবের কুফলের প্রতিই তাহাদের স্থির দৃষ্টি, 

তাহার 1চস্তাতেই তাহাদের মন এতদূর আঁধকৃত-__ 

যে পুবাতন প্রথা ও পুরাতন ভাব হহতেই বে সকল 

স্রফল প্রন্থত হইয়াছে তাহার প্র।ত তাহারা একে- 

বারেই অঞ্ধ। এক হিসাবে বলিতে গেলে, এই এক- 

দেশ দাঁশত্াা কতকট। আবশ্যক। সকল বিষয়েই 

শরমাখভাগ চাহ? আক্রমণ করাহ ধাহাদের কাধ, 

তাহাদের এমন কবিম। আক্রমণ কর চাই বাহাতে 

ফল হয়-_কাজেই তাহার যে ধিষয়ের প্রতি আক্রমণ 

করিবেন তাহান অনিষ্কারিতা তীব্রবূপে তাহাদের 
অনুভব করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে বাহার৷ আত্মপন্ 

সমর্থনে ব্রতী-ভাগ করিয়। নিজপক্ষ সমর্থন করিতে 
হইলে যোবঘয়ের সমর্থন করিবেন তাহার ও২কষ 

একট্র বেশ মাত্রায় হুদয়পম করা তাহাদের আব- 
শ্যক। এই এক-দেশদশিতা অবশাস্তাবী_-কাজেই 
সতিয়া থাক। ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাই বালয়। 
ইহা থে ছুঃখের বিষয় নহে তাহ! বল। যায় না। 

ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই সমাজ। কোন সমাজের 

তত্তববোধিনী পত্রিক! ১৩ কল, ১ তাগ 

অন্তু ব্যক্িবর্গের যেরূপ প্রন্কৃতি ও গুণ হয় তদন্থু- 

সারেই সেই সমাজের গঠন ও অনুষ্ঠান সকল নিদ্ধারিত 
হইয়। থাকে। সমাঞ্জান্তর্গত বাক্কিবর্গের প্রকৃতি সার- 

বান ন1| হইলে সেই সমাজের স্থায়ী ও সারবান পরি- 

বর্ন কথনই হইতে পারে না। (সমাজের বাহির 

হইতে কোন উৎপাত আসিয়। যদি পরিবর্তন করে সে 

আলাদ] কথা)। স্থতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় 

যে, কোন সমাজে হঠাৎ বহুল পবিবর্তন আনয়ন 

করিলে কোন কাজ হয় ন!। 

উন্নতির পক্ষাবলম্বীর! যদি ইহ! বুঝেন, যে বাাবস্থা- 

গুলি সমাজে আপাততঃ প্রচলিত তাহ যদিও অসম্পূর্ণ 

তথাপি কতকট! বর্তমান অবস্থার উপযোগী এবং 

উন্নতির প্রতিরোধীরাও যদ্দি এ কথা বুঝেন যে লো- 
কেব প্ররুতিব পবিবর্তন হইযা গেলে তৎ্প্রস্থত 

বাবগ্থাগুণ জোর করিয়! রক্ষা কর! বাঞ্ছনীয় নছে-_ 

তাহা হইলে উন্নতি-পক্ষাবলম্বীদিগের আক্রমণের 

উগ্রত। কমির। যাঁয় এবং প্রতিপক্ষদিগের আত্ম-সমথ- 

নের তীব্রতা হাস হয়। তাড়াতাড়ি কোন উন্নতি হয় 

না_ সকলই সময়ের অপেক্ষা করে। ইহাই প্রকৃতির 

[নধম। শশু অল্প অন্ন বাড়তে বাড়তে অনেক 

কাল পরে তবে পরিপক্াবস্থা প্রাপ্ত হয়_সমাও 

অন্ন অন্ন পরিবন্তনের মধ্য দরিয়া নিয়তর ধাপ হইতে 

ক্রমশঃ উচ্চতর ধাপে ডখিত হয়। প্ররুতির গণি 

বি চিত্ত! করিয়! দেখ তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে, 

সদর ক্ষুদ্র ক্রিয়া জমিয়া জমিয়া৷ তাহা হইতে বিপুল 

ব্যাপার সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতেছে । এক বতসব 

কালেব মধ্যে বে সঞ্ল শক্তির অস্তিত্ই অনুভব করা 

যায় না সেই সকল শাঞ্জর প্রভাবে আমাদের এহ 

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গঠিত হইয়াছে হার অপংখ্য 
প্রাণিপুঞ্জ কত যুগ যুগান্তর হইতে আরন্ত হইয়া ক্রমশঃ 
বিকশিত হইয়াছে তাহ! আমরা মনেও ধারণ! করিতে 

পারি না। সেহদ্দপ মন্রষ্য-সমাজে কোন স্থায়ী পরি- 

ব্তন হইবার পুর্বে কত অসংখা চিন্তা, কত অসংখ্য 

ভাব, কত অসংখ্য কাধ্য সমাজের মধ্য দিয়! বিচরণ 
করতে থাকে তাহার ঠিকান। নাই। উন্নতির এই 
স্বাভাবিক পদ্ধতিকে সংক্ষেপ করা অসস্ভব-_যথাযোগ্য 
ধেখ্যসহকারে ইহার মধ্য দিয়া চলিতেই হইবে। 
আমাদের জান! ডাচত আমর! প্রতোকে সমাজের 
উন্নতির জন্য অতি অল্প কাজই করিতে পারি কিন্তু যে 
টুকু করিতে পারি তাহ যেন ভাল কারয় করি। 
আমরা যদি আমাদের সকল কাজে কনম্মার উদ্যম 
উত্পাহের সহিত জ্ঞানীর প্রশাস্ত ভাব মিশ্রিত করি 
তবেই আমাদের সব্দাঙ্গীন মঙ্গল। 

শ্ীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 



৫৭৭ নংখট| 

দষ্পঘাহজিহুলয়আমীঞ্ান্যন্ ভিত্বলানীপতি অতজ্মলভ্ভলল্। 

ভাদ্র প্রাঙ্গন সম্বৎ ৬২। 

'তজ্মেবোধিনীপাতকা 
১৮১৩ শক, 

নইন লিমা ক্াক্ণ্লনা জিব ববনন্দলিক্বঘবলীব্লীবান্বিনীমল্ 

্জীভ্যাসি অল্মলিমন্ল ব্ত+খঘণ্জবিন্ ব্জ্মলিল সন ঘুখালগমিললিতি। হন্জত্ লব্তীবীদাত্তলঘা 

আব্লিজলপ্ভিজাত্ব খ্ুলজ্মননলি। নন্তিন্ দীনিছ্াাত সিথজাম্যন্তাঘলজ্্ লহুদাঘললম। 

( মহিল। রচিত। ) 

দরশন দাও মোরে--ওহে পতিত পাঁবন-_ 

সদাই বিপথগামী, বাসনাতে অচেতন ; 

কত-ন। প্রতিজ্ঞ! করি, তোমারে হৃদয়ে ধরি, 

রাখিব না সংসারের পরে বৃথ। আকিঞ্চন _ 

কিন্তু ওহে দয়াময়, সকলি যে বৃথ! হয়; 

পলে পলে যায় বল মায় মোহে অনুক্ষণ। 

কাটিয়ে যায়'র ডোর, তোমাতে হইব ভোর 

সেই বল দাও প্রভৃ-_রৃথা এ বন্ধন । 
আর যেযাব ন! নাথ,আমি যে অতি অনাথ, 

তোম। বিন! শান্তিদাত। আছে আর কে এমন? 

চারিদিকে হাহাকার 

তায় হৃদি অন্ধকার, 

যদি পাই তিলাশ্রয় 
পলেক ন1 তাঁও রয়। 

চুট্কি গণ্প। 
(বালকের রচিত) 

(১) 

স্যাটেনুফ নামক এক ফরাষিস স্কেনো- 

পতি স্কুলে গিয়। এক বালককে বলিলেন 
সত 

হে বালক ! ঈশ্বর কোথায় আছেন যদি 

তুমি বলিতে পার তাহা হইলে আমি তো- 
মাঁকে একটি কমল! লেবু দিব। তাহাতে 
এ বালক বলিল-_“ঈশ্বর কোথায় নাই 
যদি তুমি বলিতে পার তাহ! হইলে আমি 
তোমাকে ছুইচি কমল! লেবু দিব ।” 

(২) 
সাইমনাইডিস নামক গ্রীক কবিকে 

এক ব্যক্তি বলিলেন_-“ঈশ্বরের স্বরূপ কি 

বলিতে পারেন ? তাহাতে তিনি বলিলেন 

ছুইদিন আমায় সময় দাও। ছুই দিন 
পরে বলিলেন চারি দিন, তার পরে আট 

দিন, তার পর ষোল দিন, তার পর এক 
মাস। একমাস পরে বলিলেন যতই আমি 
এবিষয় চিন্তা করি ততই কঠিন বোধ হয়। 
অতএব আমি কিছুই স্থির করিতে পাঁরি- 
লাম না। 

সরি 

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগ্ণ। 
শ্রীবূপের নীলাদ্রি গমন। 

পূর্ধ্বে কথিত হইয়াছে, সনাতন গো- 
স্বামী চৈতন্য প্রভুর নিকট বিদায় লইয়। 



এ ক স্পসস্স্সস জা 

রন্দাবনধামে উপনীত হইবার পূর্বেই রূপ 
গোঁম্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে 
লইয়! সনাতনের উদ্দেশে গঙ্গাপথে যাত্রা 
করিয়াছেন। তাহারা প্রয়াগে আসিয়। 

সনাতনের বৃন্দাবন গমন সংবাদ অবগত 

হইলেন। তৎপরে কাঁশীতে উপনীত 
হইয়। তপনমিশ্র ও চনক্দ্রশেখর আঁচার্ধ্য 

প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন । সনাঁ- 

তনের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ ও প্রেমতক্তি- 

তত্ব শিক্ষার বিষয় অবগত হইয়া এবং 

কাশীবামী দণ্ডী ,পরমহংসদিগের মুখে 

চৈতন্য প্রভূর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া রূপ 

অতিমাঁত্র আনন্দ লাভ করিলেন । কাশীতে 

কিছুদিন অবস্থিতি করত তীহার1 গৌড় 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌড়ে উপ- 
নীত হওয়ার পর অনুপমের পরলোক 

প্রাপ্তি হয়। এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানা- 
তীর্থ পর্যটন করিয়া নীলাঁচলে আ- 

পিয়া বাম করিতেছিলেন। বন্রদেশের 
ভক্তগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র চৈতন্য 

চরণ দর্শনের জন্য নীলগিরি গমন করিতে 

লাগিলেন। অনুপমের ম্বত্যুর পর বূপ 
কিছুদিন বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয় নীলা- 
চল গমন করেন। ইতিপূর্বে বৃন্দাবন 
ধামে অবস্থান কালে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ 

লীল। নাটক লিখিতে আরভ্তু করেন। 

নাটকের কিয়দংশ অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ ও 

নান্দীশ্লোক বৃন্দাবনেই লিখিত হইয়াছিল । 

গৌড় হইতে রূপ গোস্বামী নীলাচল 
আপিবার কালে সত্যভামাপুর নামক 

কোন গ্রামে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন। 

এইখানে রূপ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যেন এক 
দিব্যরূপধারিণী রমণী আঙিয়! বলিলেন, 

আমার নাটক পৃথকরূপে রচনা! করিবে । 
স্বপ্নের কথা মনে মনে বিচার করিয়া! রূপ 

এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ- 

৮২ তত্তববোধিনী প ১৩ কল, ১ ভাগ 

শি শ্ত হ, শ  পপ-৯৫স্রপণ স 

লীলাঃএকত্রে লিখিবার সংকল্প করিয়াছি, 

এই জন্য সত্যভাম। ছুই লীল] স্বতন্ত্রূপে 

লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদ্ন- 

স্তর রূপ পুরুষৌত্ম ক্ষেত্রে সমাগত হইয়! 

হরিদাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগি- 

লেন। হরিদাস নীচজাতি যবন, এইজন্য 

জগন্নাথপুরীতে থাকিতেন না, শ্রীক্ষেত্রের 
অনতিদূরে নির্জন স্থানে একটি সামান্য 
কুটীরে হরিনামরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 
চৈতন্যদেব প্রতিদিন হরিদাসের কুটারে 
আসিয়। তাহার সঙ্গে ভগবত্প্রসঙ্গে মগ্ন 

হইতেন। গৌরচন্দ্র রূপকে আলিঙ্গন 
করিয়। কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর গৌর রূপ গোস্বামীর সঙ্গে নিত্যা- 
নন্দ অদৈত প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ও উড়িষ্যা- 
বাসী ভক্তগণের পরিচয় করিয়। দ্রিলেন। 

রূপ বিনয়ে অবনত হইয়া ভক্তগণের 

চরণবন্দনা করিলেন । রূপের নিরভিমান 

গভীর জ্ঞান ও বিনয়াবনত ভক্তিভাঁব সন্দ- 

শন করিয়া ভক্তগণ পরম প্রীতি লাঁভ 

করিলেন । 

এই সময়ে রূপ নাটক রচনাতে নিযুক্ত 
ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীল] ও পুরলীল! 
পৃথক তাবে লিখিবার কথা বোধ হয় 

* হরিদাস ও রূপ সনাতন আপনাদিগকে নীচ 
জাতি জ্ঞান করিয়া জগন্নাথমন্দিরে গমন করিতেন 
না, তাহার! শ্রীক্ষেত্রের বহির্দেশে অবস্থান করিতেন। 
সনাতন ও ন্ধূপ নীলাচলে গিয়। হরিদাসের আশ্রমেই 
বাস করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যিনি ঘখন নীলা- 
চলে থাকিতেন, চৈতনাপেব প্রতিদিন আসির] তাহার 

সহিত সাধন ভজন প্ররেমাল'পে কিছুক্ষণ যাপন 
করিতেন । 

“তরিদাস ঠাকুর শ্রীবপ সনাতন । 
জগন্নাথ মন্দিরে এই নাযান তিনজন ॥ 
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়]। 
নিঞজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়। 
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন। 
তারে আসি আপনে মিলে গ্রভূর নিয়ম ॥, 

চৈতন্য চরিতামূত মধ্যথণ্ড ১ ম পরিচ্ছেদ। 



ভার ১৮১৩ 

& 

স্ত্রীচৈতনা ও তাহার শিষ্গণ ৮৩ 

চৈতন্য অবগত হুইয়াছিলেন ; একদিন 

গৌর বলিলেন, 
“কৃষ্ণকে বাহির নাছি করিহ ত্রজ হইতে। 

ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ কতু নাধান কাহাতে ॥৮ * 

ছুই লীল। স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিবেন 

* বৈষ্ঞবদিগের মতে কৃষ্ণ ছুইজন। যছৃবংশ দু 
কৃষ্$খ আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ | বৈষ্ঞবেরা গোপেন্দ্রন 
ক্ুষ্ণকেই মাধুর্য্যভাবে ভজন! করিয়। থাকেন। তাহ” 
দের মতে নন্দনন্দন কৃষ্ণ ব্রজভূমি পবিত'গ কন্রিয়। 
কথন অন্যত্রে গমন করেন না। প্রমাণ স্বরূপে তাছার। 

লঘুভাগবতামৃতধূত এই যামল বচন উল্লেখ করেন। 

“কৃষ্ণোইন্তো বছুসম্তৃতো যস্ত গোণেন্দ্রনন্ননঃ। 
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্বৈব গছছতঠি ॥* 

বৈষ্ণব টীকাকার বলেন, “ষঃ কৃষেগ যছ্সম্ভৃতঃ স 
বুন্দাবনং পরিত্যজ্য মথুরায়াং গচ্ছতি। যে। নন্দনন্দন: 
কৃষঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ্দমেকং কচৎ ন গচ্ছ- 
ত্যেব।” এই কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বৈষ্ণবাচা- 
খোর বলেন যে, যতকালে বস্থুর্দেব কংসের কারাগার 

হইতে কুষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে লইয়া! যান, সেই 
সময়ে বস্থুদেবের ক্রোড় হইতে কৃষ্ণ যমুনানলিলে 
পড়িয়! গিয়াছিলেন। বস্থদেব ব্যাকুল হুইয়। অন্বেষণ 
করিবামাত্র কুষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এবারে 

চতুভূ্সি ও চুড়াধারী কৃষ্ণ নহেন, ইনি দ্বিকুঞ্ মুরলীধর 
মূর্তি। বৈষ্ণবদিগের মতে এই দ্বিভূজ মুরলীধর পীতা- 
স্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, গোলোকধামে গোপ 
গোপীদিগের সঙ্গে তাহার যে মাধুর্য্লীল! তাহ৷ 
অনাদি অন্তহীন ও নিত্য। অদ্যাবধি জ্যোতির্ময় ত্রদ্ধ- 
পুরে সেই নিত্যলীলা৷ অবিশ্রাম তরঙ্গায়িত হইতেছে । 
প্রপঞ্চময় বুন্দাবন-লীলা এই অপ্রকট নিত্যলীলার 
বাহ বিকাশ মাত্র। এই মাধুর্ধ্যময়ী নরলীল! প্রকটন 
জন্য শ্বয়্ং ভগবানের যে অবতরণ, তাহাই পৃর্ণাবতার। 
তদ্ব্যতীত অস্ত্র সংহার ও যুগধন্মন প্রবর্তন নিমিত্ত যুগা- 
বতার এবং বিশ্ব ব্রন্ষাণ্ডের স্যষ্টি স্থিতি বিনাশ সাধনার্থ 
ব্হ্মাবিকু রুত্ররূপে শ্রীহরির গুণাবতার প্রভৃতি উক্ত 
পূর্ণ পুরুষের অংশ শক্তি মাত্র। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
পূর্ণ ব্রক্ের অসংখ্য শক্তি বিশ্বস্থষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়া 
হ্ষ্টিলীল! রক্ষা! করিতেছে, সুতরাং অবতারও অসংখ্য। 
কিন্ত লোক মকলকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়! নির্মল 
প্রেমের অধিকারী করিবার জন্য স্বয়ং তগবান পূর্ণ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

“অন্ুগ্রহায় ভূতানাং মানুবং দেহমাস্থিতঃ | 
ভজতে তা্ৃশীঃ ক্রীড়াঃ শ্রত্ব। যৎ ততপরো ভবেৎ।৮। 

(ভাগবত 1) 

ভগবান ভূত সকলকে কৃপাদানের জন্ত লীলাছলে 
ইহলোকে দেহধারণ করেন, তিনি মানব দেহ ধারণ 
করিয়। নানবোচিত লীলা করেন, যাঁছ। শ্রবণ করিয়! 
মনুষ্য তাহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া তাহাতে রত হয়। 
এই পূর্ণাবতাররূপ নরলীল। প্রকটনজন্য ভগবান শ্বতস্ত 
দেহ ধারণ না! করিয়া, যুগাবতার কালে তদীয় অংশ 

পরশ 

পা শা সপ 

-__ ১১ পাস পপ সি মসসর্ররহ 

রূপের এই ইচ্ছা! ছিল, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের 
সম্মতি পাইয়া উৎসাহিত হইলেন, এবং 

পৃথক পৃথক নান্দীপ্রস্তাবনা! লিখিয়! লীলা- 
ভেদে বিদগ্ধমাধৰব ও ললিতমাধব নামে 

সংস্কৃত ভাষায় ছুইখানি নাটক লিখিতে 

লাগিলেন। বূপ গোম্বামী কেবল বিষয় 

বিরাগী হরিভক্ত মাধু ও সংস্কৃতশাস্ত্রে 
পণ্ডিত ছিলেন তাহ! নহে, তিনি একজন 

প্রতিভীশালী কবি। এই সকল গ্রন্থে 
তাহার ভাবমাধূর্ট) পদলা।লত্য ও ম্বাভা- 

বিক কবিস্বশক্তি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকা- 

শিত হুইয়াছে। 
একদিন হরিদাঁসের আশ্রমে বলিয়। 

রূপ নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে 

চৈতন্যদেব পেইখানে আসিয়। উপস্থিত 

হইলেন, এবং কি পুথি লিখিতেছ ? 
বলিয়। লিখিত পুস্তকের একটি পাত! 
টানিয়া লইলেন। প্রথমতঃ রূপের হস্তা- 

ক্ষরের প্রশংসা! করিয়। চৈতন্য বিদগ্ধ মাঁধ- 

বের এই শ্লেকটি পড়িতে লাগিলেন । 
“তুণ্ডে তাওবিনী রতিং বিতন্ুতে তুগ্ডাবলীলন্বয়ে। 

কর্ণক্রোড়কড়ঘ্িনী ঘটগতে কর্ণার্্ন,দে ভ্যঃ স্পৃহাং ॥ 

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে পর্বেবন্দ্রিয়াণাং কৃতিং। 

নোজানে জনিত কিয়তিরমুতৈঃ কষ্ণেতি বর্ণদ্বনী |" 

স্বরূপ ক্ষীরোদশায়া নারায়ন দেবকাগর্তে শ্রুঞ্চূপে 
অবতীর্ণ হইলে সেই দেহে আবিতৃতি হইনা রশ এর 
প্রেমলীল! প্রকটিত করিয়াছিলেন । অপিচ তগবানেব 

পূর্ণাবতার কালে অংশাবতার যুগাবতার প্রন্ততি 
সকলেই সেই বিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়। পূর্ণতম 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের পূর্ণাবতার সময়ে অর্থাৎ বৈবস্বত 
মন্বস্তরের অষ্টাবিংশ চতুরযুগের দ্বাপর যুগেব শেষে 
পালনকর্ত! বিষ্ণুর ভুভারহরণ নিমিত্ত যুাবভাপের 

উপস্থিত হওয্ায় উভগে একত্রে অবতার্ণ হ্তমা 
দন প্রকটন ও যুগধন্ম সংস্থাপন কবিণাছিলেন। 
এইজগ্য বৈষ্ণব মতে যিনি যুগাবতাবর, তিনি যছুপং- 
শোত্তব ও ভগবানের অংশ; আর 'চিপ্ন্বাবনস্থ নিতা 
লীলানিহাবী স্বয়ং ভগবান নন্বনন্দন কৃষ্ণ প্রাকৃত বৃন্দা- 
বনে শান্ত দাস্য সখা বাতসলা ও মধুব ভাবের নিম্মল 
ভক্তি প্রবর্তিত করিষাই অন্তঙ্গত হহয়াছিলেন, নি 

কথনও বৃন্দাধন পরিত্যাগ করেন নাই। যথ্কুলো- 
ছুত অংশাবতার কৃষ্ণই বৃন্দাবন হইতে মখুরা গমন 
করিয়াছিলেন। 



৮৪ 
তু 

অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা! জানি না। 
যখন ইহা রসনাতে নৃত্া করিতে থাকে, 
তখন আরও বহুরমন! লাভ করিতে ইচ্ছ] 

হয়, যখন কর্ণরন্ষে অস্কুরিতা হয়, তখন 
অর্ধ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা 
জন্মে, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে 
সমুদায় ইন্ড্রিয়ব্যাপার ইহার নিকট 
পরাস্ত হইয়া যায়। এই মাধূর্যা-রস- 
সিঞ্চিত হরিনাম-মাহাত্্য-ব্যঞ্জক অপুর্বৰ 

শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমরসময় 
গেরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। 
হরিদাস উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে 
বলিলেন, শাস্ত্র ও সাধুমুখে নামমাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এমন স্ধামাখ। 

নাম-মহিম1! কখনও শুনি নাই । 

আ'র এক দিন গৌরহ্থন্দর, সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য রায় রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি 
ভক্ত পণ্ডিতগণে পরিরৃত হুইয়৷ রূপের 
সন্নিধানে আসিলেন। গৌরের মুখে রূপের 

তত্তববোধিনী পত্রিক। 

কৃষ্ণ এই ছুইটি বণ যেকি পরিমাণ | নামমহিম1 আমরা কখন শুনি নাই। রায় 

প্রশংসা আর ধরে না, সমস্ত পথ ভক্তগণ ৷ 
এই রূপে প্রেমোৎপতি, পুর্ববানুরাগ, বি- সমীপে রূপের গুণ বর্ণনা করিতে লাগি- 

লেন। ভক্তরৃন্দসহ প্রভূকে দেখিয়৷ রূপ 

ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়! তীাহা- 
দ্িগকে পিঁড়ার ওপরে বসাইলেন এবং 
আপনার ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন। চৈ- 
তন্য প্রভু বলিলেন, রূপ ! সেই “অম্বতময় 
শোক আবার পড়.। রূপ গোসাঞ্জ বিনয়ে 

অধোবদন, লজ্জাতে পড়িতে না পারিয়। 

মৌনতাৰ অবলম্বন করিলেন। শে. 
গেখরের পুনঃপুনঃ অনুরোধে বিদগ্ধমাধর 
নাটকের সেই শ্লোক আবার পাঠ করি- 
লেন। শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্যযুক্ত কবিত্ব 
রসপুর্ণ শ্লোকের রসাস্বাদন করিয়। রামা- 

নন্দ প্রমুখ ভক্তগণ আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎ- 

ফুল্ল হইয়। বলিতে লাগিলেন, এমন মধুময় 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি। 

যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি।* 

স্বরূপ গোস্বামী রামানন্দকে নাটকের 

পরিচয় অবগত করিলে, রায়ের অনুরোধে 

বসি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের 

স্থানে স্থানে পাঠ করিয়! শুনাইতে লাগি- 
লেন। প্রথমতঃ বিদগ্ধ মাধবের নান্দীশ্লোক 
পাঠ করা হইল। 

“স্থধানাং চান্্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী 

দধান। রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ স্থরভিতাং। 

সমস্তাৎ পন্তাপোদগমবিষম সংসার সরণী 

প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী |” 

যাহাতে স্থধাংশুর ন্তধামাধুর্্যশীলি- 
তাঁর গৌরব দমিত হইযাছে, এবং যাহ! 
রাধাদির প্রণয়রূপ কর্পুর সংযোগে সৌগন্ধ্য 
ধারণ করিয়াছে, সেই হরিলীলা-শিখরিণী 
অর্থাৎ হরিলীলারূপ মধুরাস্বাদর্ুক্ত পানীয় 

তোমার সন্তাপ-বদ্ধক অতিদ্ুর্গম সংসার- 

রূপ-পথ-পর্য্যটন-জনিত তৃষা নিবারণ করুক। 

কা'র চেষ্টা, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ ইত্যাদি 

যে রসের যেরূপ প্রেমরসাভিষিক্ত কবিত্বময় 

শ্লোক রচন। করিয়াছিলেন, রূপ গোস্বামী 

নাটকের মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়। ভত্ত- 
গণকে তাহ। শুনাইতে লাগিলেন। পূর্বব- 
কথিত ছুইখানি নাটকের নান্দীতে রূপ 

গোস্বামী ইষ্উদেব বন্দনার যে শ্লোক রচন। 
করেন, চৈতন্যের ভয়ে তিনি তাহ। পাঠ 
করিতে সঙ্কুচিত হুইলেন। এই ছুই 
শ্লোকে আপন ইউদেব শ্রীচৈতন্যের, বর্ণনা- 
চ্ছলে চৈতন্যাবতারের আভাস প্রদান কর! 
হইয়াছিল । ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণন ত 

দূরের কথা শ্রীচৈতন্য আপনার সামান্য 
প্রশৎসাও সহ্য করিতে পারিতেন না। তৃণ 
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স্পা 

শ্বীচৈতন্য ও তাহার শিষ্যগণ ৮৫ 

হইতে নীচ ও নিরভিমান ও হ্ইয়! হরিনাম করিয়াছেন, যিনি ্ বি্কুলাধিরাজ এই 
করাই চৈতন্যের ধর্ম। কেহ তাহার 
অন্যায় প্রশংসা করিলে তিনি বিষু স্মরণ 
পূর্বক কর্ণে অঙ্কুলি দিয়া মহা বিরক্তি 
প্রকাশ করিতেন। এই কারণে উক্ত শ্লোক 

আবৃত্তি করিতে রূপ গোস্বামী নিরতিশয় 

সঙ্কুচিত হইলেন। রূপের লজ্জা ও সং- 
কোচ দেখিয়া চৈতন্য বলিলেন, বৈধ, 

সমাজে গ্রন্থ শুনাইবে ইহাতে আর লজ্জ। 

কি, শ্লোক পাঠ কর। 
“রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বণন। 

প্রভুর স্কোচে রূপ না করে পঠন॥ 

প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচলাজে! 

গ্রস্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ব সমাজে ॥ 

চৈতন্য চরিতামূত অস্ত্যথণ্ড ১ম খে 

শ্রীগৌরের আদেশে রূপ সলভ 
এই দুইটি শ্লোক আরুভি করিলেন । 

“অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 

সমর্পয়িভুমুন্নতোজলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং। 

হৰিঃ পুরটন্ুন্দর ছ্যতিকদন্ব সন্দীপিতঃ 

সদা হৃদয়কন্দরে স্করতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৮ 

বিদগ্ধ মাধব। 

যে উন্নতৌজ্জবল মধুর রস জগতে কখন 
অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় ভক্তিসম্পদ 
প্রদান করিবার জন্য যিনি করুণ করিয়। 

এই কলিধুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ফাহার 

দেহছ্যুতি কনককান্তি হইতেও অতি 

উজ্জ্বল শোভাযুক্ত, সেই শচীনন্দন হরি 

(সিংহ) তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ববদ। 
প্রকাশিত থাকুন। 

“নিজপ্রণয়িতা সুধামুদক়মাপ্ন,বন্ যঃ ক্ষিতৌ 
কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ | 

স লুষ্িততমস্ততিম্মম শচীন্থৃতাখাঃ শশী 
বশীরুতজগন্মনাঃ কিমপি শন বিন্যস্ততু ॥৮ 

ললিতমাধব। 

যিনি ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়া 

স্বীয় প্রেমরমাম্বত বহুল পরিমাণে বিস্তার 

খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি অজ্ঞা- 

নান্ধকার সযূল বিনাশ করিতেছেন, মেই 
জগন্মোহন শচীনন্দন শশী আমার অনি- 
ব্বচনীয় স্থখ বিধান বরুন । 

শ্লোক শ্রবণ করিয়! ভক্তগণ পরমানন্দ 

লাভ করিলেন ? কিন্তু শ্রীগৌরন্থন্দর নি- 
জের ল্তিস্ততি শ্রবণ করিয়া রাগান্বিত 

হুইয়। রূপকে ভঙ্সনা করিতে লাগিলেন । 

রামানন্দ লিলেন; রূপের বাক্য সহজেই 
অস্বতরসে পরিপৃণ, তোমার স্তৃতিরপ ক- 

পুর বিন্দুর সংযোগে তাঁহ। আরও সৌগ- 
স্ধময় হইয়াছে । চৈতন্য বিরক্ত হইয়া 

বলিলেন, এই সকল উপহাসকর লজ্জা- 
জনক কথ! শুনিয়া! তুমি উল্লসিত হইতেছ 

ইহাই অতি আশ্যর্য ! রায় রামানন্দ 
তাহাকে এই বলিয়। বুঝাইতে লাগিলেন 
যে, স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে অভীষ্ট দেবের 

স্তুতি করা দোঁধাবহ নহে, ইহা! শ্রবণ ক- 
রিয়া লোকের স্খ হইয়া থাকে । 

“তবে রূপ গোঁসাঞ্জি যদি শ্লোক পড়িল। 

শুনি প্রভু কহে এই অতি স্ততি হৈল ॥ 

কাহ। তোমার কষ্ণচরস কাব্য স্থধাসিন্ধু। 

তার মধো কেন মিথ্যা স্তৃতি ক্ষার বিন্দু ॥ 

রায় কহে বূপের বাকা জমৃতের পুর। 

তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কপূর ॥ 

প্রভু কছে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস। 
শুনিতেই লজ্জা! লোকে করে উপহাস ॥ 

রায় কহে লোকের সখ ইহার শ্রবণে। 

অভীষ্টদেবের স্থৃতি মঙ্গলাঁচরণে ॥” 

চৈঃ চঃ অন্ত্য খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ । 

অতঃপর রামানন্দ ও গ্রীচৈতন্য রূপের 

কবিত্বের বিস্তর হ্বখ্যাতি করিলেন। চৈতন্য 

বলিলেন, “ইহার সাঁলঙ্কার কাঁব্য অতি- 
মধুর, এপ্রকার কবিত্বব্যতীত মাধুর্য রন 
প্রচার হওয়া অসম্ভব। তোমরা সকলে 
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কৃপা করিয়! বূপকে এই বর দীও,' যেন 
ইনি প্রেমরসময় ব্রঙলীল! নিরস্তর প্র- 
চার করিতে পাঁরেন। ই“হার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সনাতনের হ্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে 
অতিছ্র্লত। দীনতা, বৈরাগ্য ও পাণ্ডতিত্য 
তাহাতেই সম্যকরূপে স্থিতি করিতেছে । 
এই দুই ভাইকে আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন 

করিবার জন্য বুন্দাবনে পাঠাইয়াছিলাম 1” 
রূপের প্রতি প্রভুর স্নেহ ও কৃপা দেখিয়া 

ভক্তমগ্ডলী স্থখী হইলেন এবং প্রীতি 

প্রফুললহ্ধদয়ে সকলে র্ূপকে আলিঙ্গন 
করিলেন। বর্ষা চারি মাম অতিবাহিত 

হইলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন । চৈতন্যাদেব যত- 
দিন নীলাচলে ছিলেন, ভক্তিরসপিপাস্থ 

গৌরগতপ্রাণ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রেম- 
সাগর গৌরের প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া 
প্রতি বৎসর রথযাঁত্রার সময়ে নীলাদ্রিতে 

আমিতেন। অদ্বৈত প্রভৃতি নীলাচল পরি- 
ত্যাগ করিলে রূপ গোস্বামী হরিদাসের 

কুটারেথাকিয়! উভয়ে কৃষ্ণকথাপ্রলর্গে অতি 
আনন্দমমনে কালযীপন করিতে লাগিলেন । 

দোৌলযাত্র পর্ধ্যন্ত রূপ নীলাচলে অবস্থান 

করেন। তৎপরে গৌরচন্দ্র বলিলেন, 
“তুমি ব্বন্দাবনে গিয়া রসশান্ত্র নিরূপণ 
করিয়। ভক্তিরস প্রচার কর, এবং লুপ্ত- 

তীর্থ উদ্ধার করিয়। কৃঞ্চমেব। প্রচার কর। 

সনাতনকে একবার নীলাব্রি আসিতে 

বলিও। তদনন্তর রূপ বঙ্গদেশ হুইয়। 
বন্দাবন গমন করিলেন । 

স্প্তিি,. 

বৈদান্তিক প্রমাণতত্ত 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

বিষয় বা জ্ঞেয় সন্নিহিত থাকিলে, যদ্দি 

কেহ তাহা বাক্য উচ্চারণ করিয়! প্রতীত 

তন্ববোধিনী পত্রিক ১৩ কল, ১ ভাগ 

তে. এপস সা 

করায়, তবে তাহ! হইতেও (সেই বাক্য 

শ্রবণ হইতেও) অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়। 

থাকে । উদাহরণ__ 
দশজন লোক একদা সন্ভরণ দ্বার! 

নদী পার হইতেছিল। তাহারা নদীর 
পর-পার প্রাপ্ত হইয়া, সকলেই জী- 
বিত আছে কিনা জানিবার জন্য 

অঙ্কুলি নির্দেশ পূর্বক ১।২ করিয়া 
আপনাদ্িগকে গণিতে লাগিল । ছুঃখের 

বিষয় এই যে, যে যে গণিল-_সকলেই 
মোহবশতঃ বা ভ্রান্তিশতঃ আপনাকে 

বাঁদ দিয়া গণিল, কেহই আর আপনাকে 

গণিল না। সুতরাং ৯ জনের বিদ্যমাঁনতা 

অবধাঁরণ হইল-_বহুবার গণিয়াও ১০ জন 

জিদ না। গণনায় ১০ জন না মেলায় 

তাহার! এক জনের ম্বত্যু অবধারণ করিয়া 
তাহার জন্য শোক করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
কুস্তীরে খাইয়াছে অথবা উচিতে পারে 
নাই কিংবা ডূবিয়া গিয়াছে-_স্থির করিয়া 
রোদন আরম্ভ করিলে জনৈক বুদ্ধিমান্ প- 
খিক মেইস্থাঁনে আগমন করিল এবং তাহা- 
দিগকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । 

অনন্তর তাহার! আপনাদের ঘটনার কথ। 

খুলিয়া বলিলে পথিক তাহাদের ভ্রান্তি 
অবগত হুইয়া বলিল, ফের. গণ দেখি । 
পথিকের কথায় তাহাদের এক জন পুন- 

গণনা আরম্ভ করিল বটে; কিন্তু এবারও 

সে আপনাকে গণিল না, অন্য ৯ জনকে 

গণিল। এই সময়ে পথিক অঙ্গুলি নির্দেশ 

পূর্ববক বলিল, ভূমি দশম | “ত্বং দশমঃ__ 
দশম তৃমি” এই বাক্য শ্রবণের পর সেই 
গণয়িতার ভ্রান্তি বিদূরিত হইন্ত; গণ- 
য়িতা তখন আপনার দশমত্ব প্রত্যক্ষ 

করিয়া শোক পরিত্যাগ করিল। 

উদ্বাহরণের ফল এই যে, উক্ত দশমত্ব 

জ্ঞান বাক্য শ্রবণের অনস্তরোৎপন্ন হই- 
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লেও অপরোক্ষ ব্ূপে উৎপন্ন হইয়াছিল । 

এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অন্যত্র এঁ- 
রূপ হইয়া থাকে । স্থখ বিদ্যমান আছে, 
অথচ তাহা ভ্রান্তি প্রতিবন্ধকে সাক্ষাৎ- 

হইতেছে না, এমত অবস্থায় যদি কেহ 
তাঁছ। “ত্বং স্থখী” বলিয়া! প্রতীত করায়, 

তবে, সে প্রতীতি বা সে জ্ঞান অপ- 

রোক্ষ হইবেক। সংক্ষেপ নিক্কর্ষ এই যে. 
বাক্য-জনিত জ্ঞানও কদাচিৎ অর্থাৎ বিষ- 

য়ের অবস্থা অনুসারে প্রত্যক্ষত। প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে । 

ধূম দর্শনের অনন্তর যে পর্ববতে| বহি 
মান_-এই পর্বত বহ্িবিশিষ্ট, ইত্যাকার 
জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের এক অংশে পরোক্ষ 

এবং অপরাংশে অপরোক্ষ | বহ্ুযুংশে প- 

রোক্ষ ও পর্বতাংশে অপরোক্ষ । জ্ঞানের 

যে অংশ অদৃষ্টচর বহিকে বিষয় করে, 
ক্রোড়ীকৃত করে, সে অংশ পরোক্ষ বা 

অপ্রত্যক্ষ থাকে, অবশিষীংশ অপরোক্ষ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষত। প্রাপ্ত হয়। পর্বতাবচ্ছিন্ন 

চৈতন্য ও চক্ষুঃপথে বিনিঃস্ত অন্তঃকরণ 
বৃত্তি ও তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য পর্বত প্রদেশে 
এক বা অভিন্ন হইয়! যায় বলিয়াই পর্ববত 
বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। বহ্থ্যবচ্ছিন্ন 

ও অন্তঃকরণ-বৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য তাদৃশ 
স্থলে এক বা অভিন্ন হয় না বলিয়া বহ- 

বিষয়ে পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান হইয়া 
থাকে। যেখানে বহি আছে, মন বা 

অন্তঃকরণ সেখানে গিয়া বহ্যাকার বৃত্তি 

ধারণ করে নাই, স্বস্থানে থাঁকিয়াই কল্পনার 
সাহায্যে বহ্ুযাকার বর্তি ধারণ করিয়াছে, 

সেই কারণে চৈতন্যের প্রভেদ ও বহির 
পরোক্ষতা ঘটিয়াছে, ইহ! মনে রাখিতে 
হইবেক। যেখানে পর্বত, অন্তঃকরণ 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেইখানে গিয়। 
তদাকারাকারিত হুইয়াছে, সুতরাং সেই 

বৈদাস্তিক প্রমাণতত্ত 
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পর্বত প্রদেশস্থ পর্ববতাকারা মনোবৃত্তি 

দ্বিগুণিত চৈতন্যে সমুজ্জবলিত ব! প্রতি- 

রঞ্জিত হওয়ায় স্পষ্টতাধিক্য বশতঃ পর্ব- 
তের অপরোক্ষ হ1 বা প্রত্যক্ষত! উৎপাদন 
করিয়াছে । লোকে ও অনুভব করে, পর্বত 

দেখিতেছি, বহি অনুমান করিতেছি । বন্ধি 

দেখিতেছি, এরূপ অনুভব কেহই করে 

না। তনুমিতি জ্ঞান মাত্রেই পরোক্ষ, এ 
প্রসিদ্ধি এতন্মতে বহু(ংশে সংরক্ষিত হইতে 

পারে কিন্তু ন্যায় মতে পর্বতাংশেও 

পরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার আপন্তি হয়। তীঁ- 

হার! পর্ধবতে! বহ্রিমান্, এই জ্ঞানকে এক 
জ্ঞান বলেন, স্থতরাং তাহা এরূপ আপ- 
স্তর কারণ হয়। নিক্র্ধ এই যে, অনুমিতি 
জ্ঞানের বিষয় (অনুমেয় বস্তু) মাত্রেই 

অসনিকৃষ্ট থাকে অর্থাৎ ইন্ড্রিয়গোঁচরে 
থাকে না, মেই কারণে তাহ! পরোক্ষ 
থাকে । 

চন্দন-খণ্ড দর্শনের পর যে *ন্থগন্ধ 

চন্দন” এতদ্রপ জ্ঞান হয়, পে জ্ঞানও 

পরো।ক্ষাপরোক্ষ উভয়াত্মক । সৌগন্ধ্যাংশে 

পরোক্ষ এবং চন্দনাংশে অপারোক্ষ । (গন্ধ 

অনুমেয় ও চন্দন প্রত্যক্ষ) গন্ধ পদার্থ চক্ষু- 
গ্রহ নহে বলিয়াই তদংশে পরোক্ষ জ্ঞান 
হয়। 

দেখিতেছি, এইস্থলে নৈয়ায়িক আ- 
পর্ভি করিবেন। নৈয়ায়িক বলিবেন, 

একই জ্ঞানে পারোক্ষ্য ও অপারোক্ষ্য 

মান্য করিতে 'গেলে জ্ঞানের জাতিত্ব 

নষ্ট হয়। সাংকর্ধয অন্যতম জাঁতিবাধক ; 

স্থতরাং এ দ্বৈরূপ্য রূপ সাংকর্ধয জ্ঞানত্ব 

জাতির বাধক প্রমাণ । এ বিষয়ে বৈদা- 

ন্তিকের প্রত্যাঁপত্তি (নৈয়ায়িকের আপ- 

স্তর খগুন) এই যে, জাতিত্বের বাধ হইলে 
ক্ষতি কি? জাতি না থাকাই বৈদান্তিক- 
দিগের ইব্উ। জাতি, উপাধি, এ সকল 
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নৈয়ায়িকদিগের পরিভাষা মাত্র, কথা মাত্র, 
বস্ততঃ এ সকলের অভিধেয় খ-পুষ্পবু। এ 
সকল জর্ববথা সর্ব প্রমাণের অগোচর অ- 

াৎ অসিদ্ধ। ফলিতার্থ__-জাতি ও উপাধি 
প্রভৃতি প্রামাণিক নহে; বাকৃচাতুর্ধা 
মাত্র। ঘটোহয়ং--এই ঘট,__ইত্যাঁকাঁর 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভব ঘট 
থাকার ও ঘটত্ব থাকার প্রমাণ সত্য ; 
কিন্ত সেই ঘটত্ব যে জাতি নামক: 

জাতি ! সতপদার্থ, তদ্ঘিষয়ে প্রমাণ নহে । 

নিতান্তই অগ্রসিদ্ধ। 

'নয়ায়িক যাহাকে জাতি বলেন তাহ! 

এই-_যাহ1 নিত্য অথচ বছ সমবেত, 
তাহাই জাতি ।৮ সমবেত অর্থাৎ সম- 
বায় সম্বন্ধে অবস্থিত । এই যে ন্যায় 
সম্মত জাতিলক্ষণ, এ লক্ষণ ঘটতে নাই। 

প্রথমতহ দেখা যায়, সমবাঁয় সমন্বন্ধই 
অসিদ্ধ অর্থাৎ কাল্পনিক কথা মাত্র। 

প্রমাণসিদ্ধ নহে । দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত 

মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদাঁয় পদার্থ অনিত্য। 
স্বতরাং বেদান্তীর প্রতি নিত্যত্ব সমবেতত্ব 

ঘটিত জাতিলক্ষণের লক্ষ্য দেখান নিতান্ত 

ছুঃসাঁধ্য বা সাহস মাত্র । ন্যায় মতের 

“উপাধি” পরিভাষা ও এরূপ জানিবে। 

নিক্র্ষ। অনুমিতি স্থলে অনুমেয় প- 

দার্থে চক্ষুরাদির সংযোগ ন৷ হওয়ায় অন্তঃ- 

করণ অনুমেয় প্রদেশে গমন করে না 

স্থতরাঁং তৎ্প্রদেশে তদাকার বৃত্তি হয় না। 

তাহ! না হওয়ায় অনুমেয়পদার্থাবচ্ছিন্ন 

চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃভ্ত্যবচ্ছিন্ন ব1 প্রমাতৃ- 

চৈতন্য এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। 
তাহা না পারাতেই অনুমেয় পদার্থের 
সত্তা ও প্রমাতার সত্ভা পৃথক ভাবে অব- 

স্থিতি করে। এইরূপ পৃথগবস্থানই অন্গু- 

মেয় পদার্থের পাঁরোক্ষ্য ঘটনার কারণ। 

মেজনা তাহাতে : 

অনুমান-প্রমাণও স্থান প্রাপ্ত হয় না।; 

তত্তববোধিনী পত্রিকা! 

ৃ 

| 

ূ 
| 

| 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 
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প্রশ্ন। ধর্ম্মীধর্ম নিত্য পরোক্ষ । উক্ত 
উভয় কনম্মিন কালে কাহারও প্রত্যক্ষ- 

গোচর হয় না । প্রসিদ্ধ আছে, তাহা 
অনুমান প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণের 

গোচর নহে । কিন্তু যেরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ 

বর্ণিত হইল, তাহাতে সে সকল পরোক্ষ 
থাক! অসম্ভব। অনায়াসেই আপত্তি 
করিতে পারি, উক্ত উভয় প্রত্যক্ষ ন1 হয় 

কেন ? যেস্থানে অন্তঃকরণ সেই স্থানেই 
ধন্মাধন্ম, স্থতরাঁং ধন্মাদি-অবচ্ছিন্ন ও প্র- 

মাতৃ-অবচ্ছিন্ন (অন্তঃকরণাঁবচ্ছিন্ন) চৈতন্য 
তৎ্প্রদেশে এক বা অভেদ। অপিচ, 

ধন্মাদির সর্তভীও প্রমাতৃসস্ভীর অনতিরিক্ত | 

ধর্মে ইন্ড্রিয়পাত ন|! হইলেও বহিশ্চিহ্ন 
অনুসারে তদ্িষয়িণী বৃর্তি অনুমিতির দ্বার! 

জন্মিতে পারে, বৃত্তি হইলেই ধর্্মীবচ্ছিন্ন 
ও তদ্বৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইয়া যাঁয়, 

চৈতন্য এক হওয়ায় ধন্মাধন্মের প্রত্যক্ষতা 

আপত্তি অবশ্য হইতে পারে। 

প্রত্যুন্তর। বিষয়াংশে “যোগ্য” বি- 

শেষণ দ্রিতে হইবেক | অর্থাৎ যোগ্য বিষ- 
য়ই প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্ম।ধন্ম স্বতঃ পরোক্ষ- 
স্বভাব; সেই জন্য তাহ প্রত্যক্ষের 

অযোগ্য বা প্রত্যক্ষ হয়না। যাহা 

প্রত্যক্ষযোগ্য তাহাই প্রত্যক্ষ হয়, যাহ! 
অযোগ্য তাহ। প্রত্যক্ষ হয় না। “রূপপী ঘটঃ 

_এই ঘটটী রূপবিশিষট” ইত্যাকার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, অথচ তাহার পরি- 

মাণ অপ্রত্যক্ষ থাকে । রূপ ও পরিমাণ 

একই প্রদেশে একই ঘটে বিরাজিত, 

রূপাঁবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও পরিমাণাবচ্ছিন্ন 
চৈতন্যও সেস্থানে অভিন্ন, তছুভয়ের 
সত্তাও প্রমাতৃসভ্ভার অনতিরিক্ত, অথচ 'রূপ 

প্রত্যক্ষ হয়, পরিমাণ অপ্রত্যক্ষ থাকে। 

কেন থাঁকে ? বূপপ্রত্যক্ষের সঙ্গে পরি- 
'মাণ প্রত্যক্ষ ভপ্শাই-ত উচিত ? অথচ 
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তাহা হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে 

যে, পারিমাণাকার বৃত্তি হয় নাই বলিয়াই 
পরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় নাই। যে স্থলে চিত্ত 

বিষয়াকারাকারিত হয় সেই স্থলেই বিষ- 
য়ের প্রত্যক্ষ হয়। রূপাকার বৃত্তিকালে 

পরিমাণাকার বৃর্ভি হয় নাই, বৃত্তিন। 
হওয়াতে পরিমাণের সত্তা প্রমাঁতৃনতত। হ- 

ইতে পৃথক্ভূত থাকিয়া যায়, “খক্ভৃত 
থাকাতেই পরিমাণ আত্মচৈতন্যোজ্জ্বলিত 
অস্তঃকরণ বৃত্তির অপ্রকাশিত থাকে । 

যে বস্তু যেরূপ, মন ঠিক্সেইরূপ ক 
তদাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম বৃত্তি এবং 

বৃত্তিরই অন্য নাম জ্ঞান। রৃত্তি হওয়াই 
যদি প্রত্যক্ষের কারণ হয় এবং বৃত্তি ন! 

হইলে যদি বিজ্ঞেয় পদার্থ অজ্ঞাত থাকে, 
তাহ! হইলে বৃত্ভিরও বৃত্তি হওয়া আব- 

শ্যক। নচেৎ বৃত্তি প্রত্যক্ষ হইবেক না। 
তাহ! অজ্ঞাত থাঁকিবেক । কিন্ত জ্ঞানের 

জ্ঞান হওয়া! সর্ববাদিসম্মত । (জানা 

হইয়াছে, এইরূপ অনুভবই জ্ঞানের জ্ঞান। 
রৃত্িজ্ঞান সকল মুল চৈতন্যাত্মক সাক্ষীর 

জ্ঞেয় হয় বলিয়। এরূপ অনুভব ব৷ জ্ঞানের 

জ্ঞান হইয়। থাকে ।) জ্ঞানের জ্ঞান ও 
বৃত্যাকার বৃত্তি সমান কথ।। যদি বুি 

বা জ্ঞান জাঁনিবার জন্য বৃত্যন্তরের 

(জ্ঞানাস্তরের) অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে 
সে বৃত্তি জানিবার জন্যও অন্য বৃত্তির জন্ম 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহা করিলে 
এক বৃত্তি জানিবার জন্য অন্য বৃত্তি, পুনরপি 

সে বৃতি জানিবার জন্য অন্য বৃত্তি, এইরূপ 

অনন্ত প্রবাহ উপস্থিত হইবে এবং ৫স 

প্রবাহ অনবস্থা নামক দোষ। অনবস্থা 

দোষ প্রকৃত তত্ব বুঝিবার বাধা জন্মায় । 

যদিও অনবস্থাভয়ে বৃত্িবিষয়িণী বৃত্তি অ- 

স্বীকার করি, করিলেও জ্ঞানপ্রত্যক্ষে 

স্বাকাররু্যপহিতত্বঘটিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ নাই 

বৈদাস্তিক প্রমাণতত্ 
রন 9 ০ ০০০০০ শা পি আস রঞ্ 
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বা! থাকে ন।, এ কথা বাচ্য নহে । কারণ, 

বৃত্তির বৃত্যন্তর প্রকাশ্যত। (জ্ঞানের জ্ঞানা- 

স্তরপ্রকাশ্যতা) অস্বীকার করিলেও কিংব! 

ন। থাকিলেও স্বপ্রকাশ্যতা থাকায় জ্বান- 

প্রত্যক্ষেও স্ববিষয়ক বৃত্যযপহিতত্ব ঘটিত 

লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে । অন্তঃকরণ ও 

অন্তঃঠকরণনিষ্ঠ ধর্মননিচয় কেবল সাক্ষিবেদ্য 
(সাক্ষী চৈতন্যের প্রকাশ্য) সুতরাং তল 

সকলের তদন্রূপ। বৃত্তি উদ্ভবের অপেক্ষা 

নাই। তাহা! যখন নাই, তখন আর 
অনবস্থাদোষ ও লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ 

হইবে কেন? অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের 
ধন্মজ্ঞানাদি কেবল সাক্ষিবেদ্য-_-সাক্ষি- 

চৈতন্যের বা মূল-আস্ম-চৈতন্যের প্রকাশ্য-_ 
এ কথার অর্থ বা তাৎপর্য অন্য কিছু নহে, 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের ও অনুমানাদি প্রমা- 
ণের বিনা সাহায্যে অর্থাৎ এ সকলের 

দ্বারা বৃভ্যুত্তব না হইয়। প্রকাশ প্রাপ্ত হও- 
য়াই সাক্ষিবেদ্য কথার অর্থ । আচার্ধ্য শঙ্কর 
স্বামী প্রভৃতি বলিয়। গিয়াছেন যে, নিরুপ- 

লক্ষ্যে অর্থাৎ বিনা ইক্ড্রিয়াদির ব্যাপারে 
«অহং-আমি” ইত্যাকার অন্তঃকরণ-বৃক্ভি 
উদ্ভুত হইতেছে । (অহংবৃতিযুক্ত অন্তঃ- 
করণ মূল-আত্মচৈতন্যের ভাষ্য, বিষয় ব! 
প্রকাশ্য হইতেছে ।) সর্বজ্ঞ মুনি প্রভৃতি 
সাম্প্রদায়িকগণও প্রাতিভাদিক রজতস্থলে 

(প্রাতিভাসিক- ভ্রান্তিসমুদ্তুত) রজতা- 

কারা অজ্ঞানবৃত্তি হওয়ার কথা বলিয়! গিয়া- 

ছেন। এ মকল সন্ভে সাক্ষিবেদ্য (মাত্র 

আত্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষ যোগ্য) অন্তঃকরণ 
ও অন্তঃকরণনিষ্ঠ ধর্্মাধর্ম প্রভৃতিতে উক্ত 
প্রত্যক্ষ লক্ষণ অব্যাণ্ত হইবার নহে । 

সমুদায় কথার সার সংগ্রহ এই যে, 

অস্তঃকরণ দেই সেই পদার্থের আকারে 
আকারিত অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইলে 
তাহ। “ম্বাকার-বৃত্তি” নামে অভিহিত হয় । 



টি 

৪১৩ 

শিস শিট ০ সর পপ এ সর রা 

দেই স্বাকারবন্তির প্রকাশক আত্ম-চৈতন্য 
অথবা চৈতন্যপ্রতিফলিত ( উজ্জ্বলিত) 
সেই স্বাকারবৃ্তি প্রমাত-চৈতন্য নাঁমে 

খ্যাত। যদি এই প্রমাত-চৈতন্যের সহিত 
বিষয়ের সমসভ(কতা ঘটন1 হয়, আর 

বিষয়ে যদি প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্যতা 
(নামর্ঘবিশেষ) থাকে, তাহা হইলে 

তাদৃশ বিষয়ে বা পদার্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
জন্মো। 

( ক্রমশঃ) 

গীতামাহাত্্য ৷ 
( হিন্দুবঞ্তিকা ইইতে উদ্ধত।) 

ভগবদগীতাঁর ন্যায় ধর্মগ্রন্থ ভূমগ্ডলে 
আর নাই। যে জাতির এমন ধন্মগ্রন্থ 
আঁছে সেজাতি পৃথিবীর মধ্যে ধন্ন বি- 

য়ে অত্যন্ত উচ্চ পদবী দাবি করিতে পারে 

তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দুকুলগেোৌরব 

কোন মহাঁত্সা *্* বলিয়াছিলেন__“ভগব- 

দর্গীতা মানেনা যে তার কথ। শুনিবে 

কে” 

সঞ্জয় গীতাঁসম্বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছি- 
লেন, “অদ্ভুত লোমহর্ধণং” | বাস্তবিক 
বখন আমরা শান্ত সমাহিত চিত্তে গীতা- 

পাঠ করি তখন লোমহর্ষণ না হইয়। 

থাকে না । অজ্ছবন গীতাসম্বাদ শ্রবণ করিয়! 
প্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন-_ 

পনষ্টো মোহঃ স্থতি্লন্ধা ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 

স্থিতোম্মি গতসন্দেহঃ কৰিষ্যে বচনং তব ॥» 

এখনও অফ্যুত ভগবান আমাদিগের 
হ্ৃদয়স্থিত হইয়া আমাদিগকে গীতা- 
বাক্যে উপদেশ দিতেছেন, সেই বাক্য 
শুনিয়া আমরা যখন অর্জনের ন্যায়_- 
চা এম অব আস উস ৬) পিএ এ হার অঅ 

* রাজ! রামমোহন রায়। 
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তত্ববৌধিনী পত্রিকা 

রর ৯ পর পপ 

১৩ কল্প, ১ তা? 

০ সা রস 4 

স্পেস শত 

“নষ্টোযোহঃ স্থৃতির্লনধ। ত্বত্প্রদাদান্ময়াচ্যুত | 
স্থিতোনম্মি গতসন্দেহঃ করিযষো বচনংতব ॥৮ 

তাহাকে বলিতে ও বলা অনুযায়ী কার্য 

করিতে সক্ষম হইব তখন আমর। মাঁনব- 

জন্মের সার্ঘকতা লাভ করিব । গীতা! আ- 

মাদ্দিগকে ব্রন্মভূৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম-পদার্থ 

হইতে উপদেশ দিতেছেন ! “মভাবমাগতা 
বহু জ্ঞান ও তপস্য। দ্বারা পবিত্র হইয়া 
যখন আমরা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হই তখন 

মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। 

গীত। আমাদিগকে উপদেশ দ্দিতেছেন 
যে জগতে মনুষ্যের একমাত্র কার্য ঈশ্ব- 

রের সহিত অব্যাহত ও চিরস্থায়ী যোগ । 

“ঘথা দীপোনিবাতস্থ”, যখন যোগে নি- 

বাত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় মন অচঞ্চল 

ভাঁব ধারণ করিবে “নিক্ষম্পমিব প্রদীপং” 

তখন আমরা পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইব । 
তখন আমরা জীবন্মুক্তি লাভ করিব। 

যোগই মানবের এক মাত্র কার্ধা ;) বিষয় 
অলন রাখিবার স্থান মাত্র। বাউলের! 

বথার্থ বলিয়াছেন, 

“বিষয় বালিসে অলম রেখো । 

চেতন থাকে যেন ঘুমাইও না ॥” 
চক্রুপাণী উদ্ধত একটি চমৎকার শ্লোক 

আছে। 

“পুংথানুপুংখবিষয়েঘনুতৎপরোপি। 
ধীরে! ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং ॥ 

সঙ্গীতনু ত্যকৃতিতানবশং গতাপি 

মৌলিস্কুস্তপরিরক্ষণধীর্ন টাব।” 

পুংখানুপুংখ বিষয়ে তৎপর হইয়াও 

ধীর ব্যক্তি মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের পদ 

বিস্ৃত হয়েন না। কিরূপ যেমন বুদ্ধিমতী 

নটী সঙ্গীত ও নৃত্য করিবার সময় আঁপ- 
নার মস্তকস্থিত জলপুর্ণ কুস্ত বিস্মৃত 
হয় না। সঙ্গীত ও নৃত্যের নিয়ম অতি 

কঠিন, সেই সকল নিয়ম পালন পূর্ববক 
সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়াও নটা অস্তকস্থিত্ব 

মা 



ভাদ্র ১৮১৩ গাতামাহাত্ময ৯১ 

জলপুর্ণ কুস্ত বিস্মৃত হয় না। তেমনি ূ “নিয়ত কন্ম কর” “কর্ম্মত্যাগ হু- 

ভক্ত সাংসারিক কঠিন কার্য্য সকল ক- 

রিয়াও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না । তক্ত 

পুংখানুপুংখ রূপে বিষয়কর্মা সম্পাদন 
করিয়াঁও বিষয়কে তাঁহার অলস রাখিবাঁর 

স্থান মাত্র জ্ঞান করেন । তাহার প্ররূত 

বিষয় কার্য ঈশ্বরের সহিত যোগ | সাঁং 

সারিক কাধ্য সম্পাদন সময়ে তাহার 

মন ঈশ্বরে সমর্পিত থাকে | যেমন, আমর 

যাহা ভাবি ন। কেন, যাহা করি না কেন, 

আকাশের অস্তিত্ব বোধ আমাদিগের মনে 

সর্ববদ1 বিদ্যমান আছে মেইরূপ ভক্ত 
যাহা করুন না কেন, সকল বস্তৃতে বিশে- 

ষতঃ আত্মাতে ঈশ্বরের বিদামানতা তাহার 

সর্ববদ1 জাগরূক থাকে । 
সর্বভূতেষু চাত্রানং সর্ধভৃতানি চাম্্নি। 
ঈক্ষতে যোগমুক্তাত্ম! সর্ব সমদর্শনঃ | 

ঘোগী সকল ভূতে ঈশ্বরকে দেখেন ও 

সকল ভূতকে ঈশ্বরে দেখেন। যোগী 
আপনাকে সর্ববদ। বাহ জগত, শরীর এব 

রিপু ও কামনার আধার মন হইতে সম্পূর্ণ- 

রূপে ভিন্ন ও অনন্ত পরিমাণে মহৎ জ্ঞান 

করেন। তিনি তাহাদিগকে অনাত্মীয় 

জ্ঞান করেন। কেবল আত্মাই তাহার 
আত্মীয় । তিনি আত্মা ব্যতীত সকল 

বস্তকে বখেড়া ক জ্ঞান করেন। বখেড়া 

জ্ঞান করিয়াও তিনি সাংসারিক কার্ধ্য 

সকল সম্পাদন করেন। যেহেতু সাঁংসা- 

রিক কার্য সম্পাদন ঈশ্বরের আদিষ্ট 
ও মনুষ্যের কর্তব্য এবং যেহেতু-_ 

“ন ক্ষণমপি কশ্চিৎ তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।” 

কেহ একক্ষণও অকম্মকৃৎ হইয়া থা- 
কিতে পারে না। এই জন্য গীতা আদেশ 

করিতেছেন, 
“নিয়তং কুরু কর্ম তব” *ততস্ত কম্মসন্ন্যাপাৎ 

কর্দযোগেো। বিশিষাতে | 

*₹ মিথ্য।। 

০ পল শপ সপ সপ সত শপ শি শট 

রা সপ 

শশী পাশা শাশীী স্পা টিসি শিপ 

ইতে কন্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ।” ভক্ত সকল কর্ম 

ঈশ্বরোদ্দেশে করেন, কার্ধ্য সকলের ফলা- 
ফল তীাহাতেই সমর্পণ করেন । ব্রহ্ষেতে 

মকল কম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম করেন ব- 

লিয়া তিনি পাপেত্ে লিপ্ত হয়েন ন।। 

ত্্রক্ষণ্যাধ্যায় কম্মাণি সঙ্গং তাক্ত। করোতি যঃ। 

লিপ্যনে * স পাপেন পদ্মপব্রমিব!স্তসা ॥+, 

যিনি ঈশ্বরোৌদ্দেশে সনল কন্ম করেন 

তিনি কি প্রকারে পাপ করিতে পারেন ? 

বাহ্য জগত শরীর ও মনের অধীনতা হইতে 

আত্মাকে বিযুক্ত কর যোগের পরম 

উদ্দেশ্য । ইহ]! শীঘ্র হয় না, ইহার জন্য 

অনেক সাধন আবশ্যক । ইহা এক প্র- 
কার কুত্তি । বাহ্য জগৎ শরীর ও মনের 

অধীনতা হইতে আ'ত্বার বিযুক্তিই প্রকৃত 
মুক্তি। চেষ্টা করিলেই ইহা ইহজীব- 

নেই লাভ কর! যাইতে পারে । প্রকৃত 

ভক্ত যোগস্থ হইয়াও অবিশ্রান্তরূপে কম্ম 
, করেন। “যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মীণি |" তিনি 

যোগস্থ হইয়া পরোপকারজনক কার্যে 

নিয়ত রত থাকেন । “সর্বভূতহিতে রতঃ” 

তিনি নিক্কাম হইয়া পরোঁপকারজনক 

কার্ধ্য করেন । অন্য কার্য অপেক্ষা কোন 

পরোপকারজনক কার্য্যের চেষ্টা নিক্ষল 

হইলে সাধু ব্যক্তি যেমন মনে কষ্ট প্রাপ্ত 

হয়েন, তেমন অন্য কোন কার্ধ্যের নিহ্ষল- 

তাতে হয় না। কিন্তু সে কষ ক্ষণস্থায়ী 

যেহেতু তিনি কেবল কর্তব্য বলিয়া সকল 

কন্ম সম্পাদন করেন, ফলাফল ঈশ্বরের 

হস্তে সমর্পণ করেন । 
«কর্শণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” 

ভগবর্দগীতা জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের 

সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দেন । 

এই সামঞ্জস্য সম্পাদনের উপদেশ গীতার 
একটি প্রধান মাহাত্ম্য । 



৪১২ 

গীতার আর একটি প্রধান গৌরবের 
বিষয় এই যে তিনি বাহ্য জগ শরীর ও 

মনকে ঝাঁড়িয়া ফেলিয়। এবং অহঙ্কার পরি- 

ত্যাগ করিয়া আত্মীকে কেবল পরমাআাতে 

নিমগ্ন করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেন। 

অহংভাব আমাদিগের সকল অনর্থের 

মূল। অহুভাঁব একেবারে আমাদিগের 

পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। যদি আমি ঈশ্বর 

হইতে ক্ষমতা] প্রাপ্ত না হইতাম তবে আমি 
কি করিতে পারিতাম এইরূপ সর্বদা মনে 

করা কর্তব্য। পাপ ছাড়া আমি যাহ! 

কিছু করিতেছি ঘকলই মেই ঈশ্বরের আ- 
শ্রয়ে করিতেছি, সকলই ঈশ্বরাকে অবলম্বন 

করিয়। করিতেছি এই ভাব সর্বদা আমা- 

দিগের মনে জাগরূক থাকা কর্তব্য । যখন 

এক মাত্র তার আশ্রয়ে তাহাকে অবলম্বন 

করিয়।৷ কাজ করিতেছি তখন আমার কিছু 

মাত্র কর্তত্ব নাই। যখন তিনি আছেন 
তখন আমি কে তীহার নিকটে আমি 

কিছুই নহি। ভক্ত যাহা যাহা কম্ম করেন 
সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করেন । আমিউপরে 

বলিয়াছি যে পাপ ছাড়া আমি যাহ! করি- 

তেছি তাহ] ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া করি- 

তেছি, ঈশ্বরের কর্তত্বাধীন করিতেছি। 
যখন গীতা আমাদিগকে “অকল্মষ”” অর্থাৎ 

নিষ্পাপ হইতে বালতেছেন তখন ঈশ্বর 

পাপকাধ্য অনুমোদন করেন ইহা! কখ- 

নই গীতার মত হইতে পারে না। যখন 
বাহ্ জগৎ উডিয়া গেল, মন উড়িয়া গেল, 

অহংজ্ঞান উড়িয়া গেল, যখন জ্ভাত। জ্ঞেয় 

ও জ্ঞান এক হইল তখন ঈশ্বরই সর্বেসর্ববা 
হইলেন। এইরূপ ভক্তের অস্তিত্ব হরণ 
তাহার প্রতি ভগবানের উচ্চতম কৃপ1। 
ইহাকে গীতা ব্রহ্ষনির্ববাণ শব্দে আখ্যাত 
করিয়াছেন। ইহাই যোগের পরাকাষ্ঠা, 
ইহাই গীতার চরম উপদেশ । 

শ্রীরাজনারায়ণ বনু । 

তত্তববোধিনী পত্রিক। ৩ কল্প, ১ ভাগ 

প্রভাত চিন্তা । 
(গত জ্য্ট মাসের পত্রিকার ৩৬ পৃষ্ঠার পর।) 

অদ্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়। 

তুমি একান্তে তাহার পথের পথিক হও । 
বিগত জীবনে তুমি যে সকল অপরাধ, 

ক্ষমতা সন্ভে সতকন্ম করণে আলম্ত ওদাস্ত 

বৃথা কাল হরণ প্রভৃতি শত শত ক্রটা 
করিয়াছ, তজ্জন্ স্মৃতি তোমাকে কণ্টকিত 
করিতেছে কিন্তু প্যার দয়। মুখে বল। নাহি 

যায়” তিনি অধম তারণ পতিত পাবন, তার 

নিকট কৃত পাপ জন্য ক্রন্দন করিয়৷ তাঁর 

পথে এত্যাবৃত্ত হও, তিনি এখনি তোমাকে 

তাহার অভয় ক্রোড়ে স্থান দান করিবেন । 

অদ্য মনে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞ কর যে ঈশ্ব- 
রকে নয়নে নয়নে রাখিয়। তাহার প্রীতির 

জন্য সাংসারিক কাধ্য ও পরসেবায় প্রবৃত্ত 

থাকিবে । জীবন অনিত্য, অদ্যই তোমার 
স্ৃত্যু হইতে পারে অতএব সেই সেই কাধ্য 
ও সেব। করিবার সময় উহ1। জীবনের শেষ 

দিনের কন্ম মনে করিয়া প্রেম ও ভক্তি 

সহকারে সংযত মনে সম্পন্ন করিবে । অদ্য 

যদি তুমি উপদেশ বাক্য দ্বার। কাহারও 

চিন্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বীজ রোপণ 

করিতে পার, তাহার প্রতি-_ধর্মের প্রতি 

অনুরাগ উদত্র্রিক্ত করিতে পার, যদি কোন 

ক্ষুধার্তকে অন্ন বা তৃষ্ণার্তকে জল দান 
করিতে পার তাহা হইলে কি তোমার 
অদ্যকার জীবন সফল হয় না? পরম মাতা 
তাহার কোন না কোন সম্ভানের উপকার 
করিলে বলিয়া তোমাকে কি তজ্জন্য 

আশীর্বাদ করিবেন না? 
মহৎকাধ্য করিবার শক্তি অনেকে- 

রই জীবনে সংঘটিত হয় না। কবি হইয়। 
মনোহর কান্ত পদাবলীসমন্থিত স্থমধুর 
ভাঁবোপদেশ প্রদান ছারা লোকের মনো-] 
হরণ করা, তাহাদিগের চিত্তকে . অপার 



ভাত ১৮১৩ 

শর এরপর, 

এ সপ সস স্্  প্্ স্* 

বিষয় হইতে সমাকৃষ্ করিয়া! অননুভূত- 
পুর্ব প্রেম ও সৌন্দর্য রাজ্যে লইয়। 
যাওয়া, গ্রন্থকার হইয়া মনুষ্য-জন্ম-সাফল্য- 
কর উতকৃষ্টতর মার্গে মানুষের চিন্তাআোত 
প্রবর্তিত কর, স্বদেশের চিরনিহিত অভাব 

ও দুঃখ বিমোচন করা--কয় জনের ভাগ্যে 

ঘটিয়া থাকে? কিন্তু সংসারী ব্যক্তি 

মাত্রকেই প্রতি দিন পরের সহিত ব্যব- 
হারাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্তব্য প্রতি- 

পালন করিতে হয়; লোকেব সহিত ব্যবহাঁ- 

রাদি কালে ঈশ্বর কি ভৌমাকে সমদশী 
হইয়। সকলের সহিত সপ্রেম ও সছুদার 
ভাব রক্ষা করিতে বলিতেছেন ন। ? তাহার৷ 

তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইলেও নিজের 
কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিয়। যদি তুমি তাহা- 
দিগের মনস্তষ্টি সাধনে যত্ববান হও, কা- 
হাকেও একটু কটু বাক্য প্রয়োগ না কর, 
কাহারও প্রতি ক্রোধ দ্েষ গর্বব অবজ্ঞাযুক্ত 
একটা কটাক্ষও বিক্ষেপ ন৷ কর, ন্যায় সত্য 

ক্ষমা দয়। অবলম্বন করিয়া যদি কাহারও 

বিন্দু মাত্র অনিষ্$ না করিয়া বরং ইফ্উ- 
সাধন কর; নিরভিমান বিনীত শান্ত ও 

স্থমিষ$ আচরণ দ্বারা এ জনেরও প্রীতি 
উৎপাদন বা মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হও 

তবে তোমার অদ্যকার দ্রিন বিফলে যাইবে 

না। এই সকলক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্য কর্তব্য 

গুলি যেন আমর অমায়িক ও প্রেম ভাঁবে 

সম্পাদন করি | এ বিষয়ে ঈশ্বর যেন 

আমাদিগের আদর্শ হয়েন। তিনি বৃহৎ- 

কায় তিমি মৎস্যের দেছে যেরূপ যথোপ- 

যুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনিযোজনা ও তাহার 

দেহীভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের প্রক্রিয়া সাধনের 

যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন 

একটী পিপীলিক1 বা ক্ষুদ্রতম কীটাণুর 
শরীর নিম্মীণে এরূপ রচনা-পারিপাট্যের 

বিন্দু মাত্র খর্ববতা করেন নাই। প্রত্যেকের 

প্রভাত চিন্তা 

০০৮ পপর পনর 

গার. পপ চিক 

৪১৩) 
শি ০ 

দেহযন্ত্র তাহার অপার মঙ্গল ও অস্ত 
রচনা কৌশলের একশেষ বলিয়া পরি- 
লক্ষিত হয়। অতএব আমরা যেন ঈশ্বরকে 

আদর্শ করিয়া কি ক্ষুদ্র কি মহতকার্ধ্য সর্বব- 

প্রাণ ও অর্ববপ্রযহ্থে সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত 

থাকি । যিনি স্বীয় জীবনের নিত্য কর্তব্য 

সামান্য কাধ্যগুলি শ্রচারুদূপে নির্বাহ 

করেন, '৩নিই ঈশ্বর কর্তৃক মহৎ কার্ষ্যের 
ভার প্রাপ্গু হয়েন। 

যে ক'ধ্য সৎ ও আমার করণীয় তাহার 

কিঞ্চিৎ যেন অদ্য সম্পাদন করি, যে জ্ঞান 

লভনীয়, যাহ! দ্বারা আমার নিজের ও 

পরের উপকার হইতে পারে এমত জ্ঞান 

যেন কিছু উপার্জন করি, যে কার্য পরিবর্জ- 
নীয় তাহা হইতে যেন সর্ববথ। দূরে থাকি, 
যে শুভ কাধ্য অনায়ামে করিতে পারি 

তাহছ। করিতে যেন অন্হেল। না করি। 

অদ্য যেন মনে জাগরূক থাকে যে ঈশ্বর 

অদ্যকার প্রত্যেক মুহুর্ত আমাদিগের নিকট 
গচ্ছিত রাঁখিয়ীছেন। আমর! সেই মুহূর্ত 
গুলির যেরূপ ব্যবহার করি তজ্জন্য আমর৷ 
তাহার নিকট দায়ী, প্রত্যহ এরূপ ভাবিয়! 

কন্ম করিতে পারিলে তবে আমাদিগের 

ধর্মোনতি হইবে । 

ধন্মপদবীতে স্থির হইয়। দণ্ীয়মান 
থাকিবার সম্ভাবন! নাই, হয় অগ্রমর নচেৎ 

পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। নিজের 
কুপ্রবৃতির- সাংসারিকতার সহিত সংগ্রাম 
করিয়। অদ্য তাহারদিগকে যখোচিত সং- 

দমিত করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা আঁমা- 
দিগের উপর প্রভূত্ব করিতে পারে। ঈশ্ব- 

রের আদেশ এই যে আমর! দিন দিন 
পার্থিব হৃদয়গ্রন্থি সকল ছিন্ন করি ও 

তাহার সহিত দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়কে সংবদ্ধ 

করি, তাহাকে প্রাণ মন সর্বস্ব অর্পণ 

করি। 



৯৪ 

অদ্য যেন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাসনা 

তাহার ধ্যান 'ও ধারণাঁতে নিযুক্ত থাকি, 

তাহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি রদার্জ চিত্ত 

হইলে আমর! তাহার আহ্বান-বাণী শ্রবণ 
করিতে উতৎকর্ণ থাকিব, ও তাহ! শ্রবণ 

করিয়। প্র।ণপণে তদন্ুমরণ করিব। অদ্য 

যেন অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের সহিত 

যোজিত-চিভ্ হইয়া যাপন করি, যেহেতু 
তাহার সহিত সণ্যুক্ত হইলে জীবন মধুময় 
হয়, ও ভীঁহা' হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কেব- 
লই বিষাঁদ ও মেহের ঘনান্ধকার। যেন 

অদ্য তীহাঁর চরণ ছাড়। না হই । 
আর্টস 

তাহার পরিচয়। 

এই ভয়াবহ সংসারে তাহার মত নির্ভর 
স্থান আর কিছু নাই। চতুদ্দিকে যেরূপ 
শোকনন্তাপ দুখ বিপত্তি তাহাতে এক 

একবার প্রাণ অদ্ধ-উন্মভের ন্যায় হইয়া 
যায় । সেই অদ্দোন্মভ অবস্থায় ইহাকে 
বিশ্বীন করি উহাকে বিশ্বাস করি বিশ্বাসের 

একট কোন ঠিকঠিকাঁনা থাকে না। না 

থাকাতে সেই বিশ্বানহান প্রাণে আমরা 

মূলহান তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িবার উপ- 
ক্রম করি, এমন সময়ে দিব্চক্ষে দেখিতে 

পাই তিশি আমাদের পড়িতে দ্িতেছেন 

না,দগুদ্বারা পতনে বাধ। দ্রিতেছেন । তখন 

আমাদের চক্ষু তাহার দিকে চাঁয়, ভক্তিভরে 

প্রীতিভরে তাহার দিকে চাই; যথার্থ অন্তঃ- 
করণের সহিত তাহাকে তখন পরমবন্ধু- 

তাবে আলিঙ্গন করিয়। মেই বিশুদ্ধ আলি- 

ঈগন-জনিত পরমানন্দ উপভোগ করি। 
উচ্ছ দিত হইয়া মেই আনন্দ যাহাকে পাই, 

দৃষ্টান্তেব দ্বার, রচন। দ্বারা, কার্য্যকৌশলের 
দ্বারা বুঝাইতে যাই, দেখি সহজে সে 

বুঝিয়া ওঠে__কেন সে বুঝিবে না? সেও 

তত্তববৌধিনী পত্রিকা ১৩ কল্প, ১ তাগ 

মানুষ । তাহার ধ্বনির সহিত আমার 

ধ্বনি এক হইয়! যায়, মনুম্যত্বের মধুর 

মিলন-সঙ্গীত তৎকালে অপূর্ব আকারে 

রচিত হয়। সেসঙ্গীত তবে আমাদের 

জীবনের যথার্থ উপাদেয় সামগ্রী হয়; সু- 

ধ্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া আমাদের 

মোহীান্ধকাঁর বিনষ্ট করে; আমর! আলোক 

লাঁভ করিয়া জগতের চারিধার দেখিয়! 

স্বীয় অহঙ্কার দূর করি। অহস্কারশুন্য 

হইয়া বিনীত'ভাঁবে পরোপকারে ব্রতা হই, 

নিঃম্বার্থেই স্বার্থ দেখিতে পাই । প্রবৃত্তির 
মধ্যে থাকিয়। নিবুর্তির পরিমল উপভোগে 

সমর্থ হই। প্রবৃত্তি আমাদের একেবারে 

দুর্বল করিতে পারে না। 

এই প্রবৃভি ও নিবৃন্ভি দুইটী সহোদর 

জাতৃমদূশ । ছুই জনের মব্যে সষ্ভাব থাকা 
চাঁই। তাহ! হইলেই রক্ষ।। আর তাঁহা 

ন। হইলে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে 
সংসার ছারখার হইয়া যাঁয়। উভয়ের 
কোনটাই পৃথক ভাঁবে সংসার রক্ষা ক- 
রিতে পারে না। দুইটা ছুই মেরুর 

সমান। একটী উত্তর মেরু এবং আর 

একটী দক্ষিণ মেরু । উভয়ই হিম-ঘের 

জীবন-বিরহিত | হ্থৃতরাং আমাদের সং- 

সার রক্ষায় প্ররুর্ভি ও নিরভির মধ্যপথ 

আবশ্যক করে। দুয়ের মধ্য পথেই 
গাহস্থ্য ধন্ম বিরাজ করে । এই মধ্য প- 

থেই সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । এই মধ্য পথে সমুদয় স্থিতি- 
লাভ করে। এই মধ্যপথে আমাদের 

প্রাণমন সকলি আকৃষ্ট করিয়। মাধ্যা কর্ষণ- 

জনিত বলপ্রভাবে আমরা যথার্থ উন্নতি 
লাভে সমর্থ হই, আমাদের তেজ সংযত 
ংহত ভাব ধারণ করে । তখন ঈশ্বর যেমন 

জগতে থাকিয়াও আপনার মহিমাতে 

আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়। নিংশব্দে জগতের 

পপ পর» 
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চর) এ পাদ পাপ উপ স্  াশীসসর 

কার্ধ্য করিতেছেন সেইরূপ আমরাও সেই | লাভ করিয়। সেই অস্বতময়ের যথার্থ পরি- 

সংহত তেজে প্রতিঠিত হইয়। যেণ নীরবে | চয় প্রাপ্ত হই। 

জগতের কার্ধা করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর টিকিট 

চাহেন যে তাহার সন্তানের তাহার অন্ু- _ 

করণ করিয়। সংসারে বিচরণ করুক | তা- সংবাদ । 

হার এই ইচ্ছা । ইহা করিলেই আমাদিগের ) ইহা সকলেই মুক্তকণে স্বীকার করি- 
মঙ্গল। তাহার অন্ুকরণেই আমাদের য- ! বেন পঞ্চাশ বশুসর পুর্বে যখন এই দেশে 
থার্ঘ মনুষ্যত্ব জন্মায় । আমাদের এত এই | জনসাঁধ.ণর মধ্যে ঘোরতর অজ্ঞান ও 
সব ছুঃখ দারিদ্র থাকিতে পায় না। কিন্তু কুনংস্কার আধিপত্য করিতেছিল সেই সময় 

আমর! অনেক সময়ে করি না, বিষয়-মদে ! ধন্মপ্রাণ এ কমাত্র জ্রীমৎ মহর্ষি দেবেক্দ্রনাথ 

মত্ত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠি। হায়! এই ৰ ঠাকুর মহাঁশয় হৃদয়ের প্রেরণায় ব্রাঙ্গ- 
অহঙ্কার আমাদের কি ভয়ানক ক্ষুদ্রতা | ৰ সমাঙ্গে প্রবেশ করিয়া মহাতা। রামমোহন 

এই শাহঙ্কার়ে অমর! একেবাঁরে তীহার : রায়ের কীর্তিরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া- 
অনুকরণ হইতে বহু দূরে পড়ি। কারণ : ছিলেন। তাহার অটল ধর্্মনিষ্ঠা অকৃত্রিম 
তিনি স্বয়ং কিরূপ মহান্ নিরহঙ্ক।র তা- ৰ স্বদেশানুরাগ এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে 

হার স্পব্ট পরিচয় পাই। এই এতবড় অসাধারণ উতলাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া 
জগত, তাহার রাজাধিরাঁজ অন্টা তিনি; তৎকালে এদেশের কৃতবিদ্যদিগের শীর্ষ- 
অথচ অরস্টা কর্তা বলিয়। তাহার কুত্রাপি স্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকেরা তাহার এই মহৎ 

কোঁনই অহস্কারের চিহ্ন দেখিতে পাই না। ও পবিত্র কার্যে সহায়তা করিবার জন্য 
তিনি আপনাকে বড়াই করিয়া জানান ন।; ভীহাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়াছিলেন । 

তবে বেভাহ।কে নিতান্ত জানিবার জন্য ত্রান্মসমাজের এই প্রদীপ দূর্ধ্যকে তৎকালে 
ব্যাকুল হয় আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই সা- যে সমস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিহষমগ্ডল চারিদিকে 
ধকের দাঁয়ে পড়িয়! কিন্বা তাঁহার অন্তরে ঘেরিয়াছিলেন দুরন্ত কাল তাহাঁদিগের 

নিতান্ত আবশ্যক হইলে তিনি নিঃশব্দে প্র- অনেককেই একে একে গ্রাস করিয়াছে । 

কাশিত হন । তিনি স্তব্ধভাবে নিজ স্যষ্ট জ- যাহা অবশেষ ছিল এক্ষণে তাহাঁও 

গতের মর্ববদাই মঙ্গলে রত । অহঙ্কারী মানব আর নাই। আমর! শোকসন্তপ্তচিত্তে প্র- 
তাহার এই স্তব্ধ মহিমা! বুঝিতে পারে না। কাঁশ করিতেছি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
নিরহঙ্কার হইয়া ধখন আমরা এই সংসারে । এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চির- 

বিনীতভাবে বিচরণ করি তখনই তাহার , দিনের জন্য এই মত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করি- 
নীরব মহিমা আমাদের নিকট উপলব্ হয়। ূ যাছেন। যখন বঙ্গদেশে জ্ঞানধন্ম বিস্তার 

পরে তাহ। অনুকরণ পুর্ববক যথার্থ শান্তি ৷ করিয়া প্রকৃত উপকার সাধনের জন্য তত্ব- 

অনুভব করি। শোক তাঁপ সমুদয় চলিয়। | বোঁধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যান্য স- 
যায়। তখন আমাদের এই ভয়ানক মং- | ভ্যের সহিত এই ছুই মহাতআ্মাও তাহার সভ্য 

সারে প্রকৃত নির্ভর স্থান জোঁটে। আমাদ্দের ; ছিলেন। এই সভা! প্রধান আচার্য্য মহা- 

অবিশ্বাস ঘুচিয়া যায়, আমর! বিশ্বাসময় | শয়ের প্রথম কীর্তি। এই সভার মুখপন্্র এই 
হুইয়া প্রাণে অম্বত লাভ করি। অম্বত 1 তত্ববোধিনী পত্রিক! বিশেষ ঘত্ব ও পরিশ্রমে 
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পরিচালিত হইয়! বঙ্গে একটী যুগান্তর আঁন- 
য়ন করিয়াছিল | ইহা জ্বানালোক ও ধন্া- 

লোকে লোকের যাঁরপর নাই উপকার 
করিয়াছিল । বিদ্যাপাগর মভাঁশয় ইহাতে 

মহাভারত অনুবাদ করিতেন। এবং এই 

পর্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত 

তাহার সংশোধনের ভার তাহারও হস্তে 

ছিল। ফলত তত্ববোধিনী দ্বারা এক সময় 

যে বঙ্গ ভাষার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল 
তাহাতে বিদ্যাসাগরের অনেকটা সহাযতা 

ছিল। আজ ইহার অভাবে সমস্ত ভাঁরত- 
বর্ধ হাহাকার করিতেছে । ইনি দীন 

দরিদ্রের পিতা মাতা । কোন মহাত্ব! 

তত্তববোধিনী 

কহিয়াছেন তোমার দক্ষিণ হস্ত যাঁহা 

করিবে বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে ন। 

পারে। 

কথা সম্পূর্ণ ই খাটে । তিনি চির জীবন 
অকাতরে দীনছুঃখীকে বিস্তর দান কত্ি- 

যাছেন কিন্তু তাহ! কেহই জানিতে পারিত 
না। বিদ্যাঁসাঁগর বঙ্গভাঁষার পিতা । রাজ! 

রামমোহন রায় অবশ্য বাঙ্গলায় গদ্য 

রচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়। যান কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের হস্তে ইহ! নবজীবনে উদ্থিত 

হয়। এখন যে ভাষার এতদূর উন্নতি 
হইয়াছে বিদ্যাসাগরই তাহার যূল। তিনি 
যে সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন 
বঙ্গের শিশু হইতে বুদ্ধটা পর্য্যন্ত তদ্বার! 

উপকার পাইতেছে । বিধবা! বিবাহ ব্যবস্থা 

তাহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা। ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ 

পরিচায়ক । তিনি বুঝিয়াছিলেন ইংরাজী 

শিক্ষা বুল পরিমাণে প্রচলিত না হইলে 

এই অধঃপতিত জাতির উন্নতি নাই। 
তাঁই তিনি অল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষ। পাইবার 

জন্য অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপন করি- 

য়াছেন। তন্মধ্যে তাহার সর্বপ্রধান কীর্তি 

মেটোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন। এই সমস্ত 

 পত্রিক। 
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বিদ্যালয়ের দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রচুর 

উপকাঁর হইতেছে ইহা সকলেই মুক্ত 
কে স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি 

অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন। 

যিনি একবার তীহার সংশ্রবে আসি- 

যাছেন তিনি কিছুতেই তীহাকে ভুলিতে 
পারিবেন না। তাহার চিত্ত অতিশয় 

স্বাধীন এবং তাহার অধ্যবসায়ও অসাধারণ 

ছিল। যে সমস্ত সৎগুণ থাকিলে লোকে 

গকৃত মনুষ্য হইতে পারে তাহাতে তাহার 

কিছুমাত্র অভাব ছিল না। আমরা এত 

দিনের পর আমাদের এমন এক প্রাচীন 

বন্ধু ও সহযোগীকে হারাইয়া আজ যার 
পর নাই ছুঃখিত হুইয়াছি এবং তীহার 
অভাবে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষ অন্ধকার 

বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে এই ূ হইয়াছে । 
ডাক্তীর রাজেন্দ্রলাল মিত্র উচ্চ ও 

সম্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইংরাঁজী 

পাঁরমী সংস্কৃত প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায় 

তাহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি যেমন 

বক্ত। তেমনি লেখক । “আন্টিকুইটি অফ 
উড়িধ্য1ঃ প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ 
তাহার কীর্তিস্তম্ত। তিনি বাঙ্গালা ভাষা- 

রও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এক 

সময়ে তাহার “বিবিধার্ঘসংগ্রহ” অতি আদ- 

রের সহিত এদেশে পঠিত হুইত। ইও- 

রোপে পণ্ডিতমগ্ুলীতে ইহীর যার পর 
নাই প্রতিষ্ঠা । লুপ্তপ্রায় অনেক সংস্কৃত 
গ্রন্থের ইনি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। 
ইনি অতি তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। 

স্যায়রক্ষার জন্য কাহাকেই দৃকৃপাত 
করিতেন না। ফলত বিদ্যাসাগর ও 

রাজেক্জলাল এই দুই জন ভারতের বস্তু- 
তই কৃতী সন্তান। এই ছুই জনই স্থুশি- 
ক্ষিত ও পরহিতব্রতে নিরত ছিলেন। 
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দুঃখিত হইলাম । জানি ন! বঙ্গমাতা আঁ- 
বার কবে এরপ স্থসন্তান প্রসব করিবেন। 

বৈদ্যনাথে কুষ্ঠ-নিবান সম্বন্ধে 
নিবেদন। 

বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একট। 

অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের 

অনুগ্রহে আরোগ্য লাভের আশায় নান! 

দেশ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ এখানে উপ- 

স্থিত হন। অন্যান্য কঠিন রোগগ্রন্ত ব্যক্তি 
দিগের ন্যায় বুসংখ্যক কুষ্ঠরেগী ও ব্যাধি- 
মুক্তির আশায় এখানে সনাগত হুন। যাহা- 

দের গৃহ এবং আত্মীর স্বজনাদি আছে, 

তাহার! পুনর্ববার স্বদেশে প্রতিগমন করে, 
কিন্ত দরিদ্র এবং আত্মীয় স্বজনকর্তৃক 
পরিত্যক্ত অনেক রোগী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
এখানেই বাস করে । তীর্থস্থানে অপেক্ষা- 
কৃত অল্লায়াসে ভিক্ষা পাঁওয়1 যায়, এবং 

এখাঁনে থাকিলে বৈদ্যনাখের অনুগ্রহে 

তাহাদের ব্যাধির উপশম হইলেও হইতে 
পারে, এই আশায় কুষ্ঠরোগীগণ স্বদেশে 
প্রতিগমন অপেক্ষ। বৈদ্যনাথেই বাস করা 
শ্রেয়ঃ মনে করে । এই দুই কারণে সকল 

সময়েই বৈদ্যনাথে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। যেরূপ ক্রেশে 

তাঁহারা এখাঁনে জীবন যাপন করে, তাঁহ। 

বর্ণন করিয়! হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভীবন! 
নাই। তাহাদের বাসের জন্য কোন গৃহ 
নাই। রাজপথের পার্থ, বৃক্ষতলে, পুক্ষ- 
রিণীর ঘাটে, অনারৃত অবস্থায় শীত, শরীক, 
বর্ষা সকল খতু তাহাদিগকে অতিবাহিত 

করিতে হয়। রোগের প্রাবল্যে ষাহাদের 

হাত গলিয়! গিয়াছে, সে অবস্থায় শুগাল 
কুকুরে আক্রমণ করিলেও তাহীর! আত্ম- 

কুষ্ঠ-নি 

আমর! এই ছুই মহাত্মার বিয়োগে অত্যন্ত | রক্ষায় সমর্থ হয় না। অনেক হতভাগ্য 

গণ 

প্রকাশ্য রাজপথের উপর পড়িয়াই প্রাণ 
ত্যাগ করে। গত বর্ষে এগার জন রোগী 

এইরূপ অবস্থায় এখানে প্রাণত্যাগ করি- 
য়াছে। আশ্রয় গৃহের ন্যায় পানীয় জলের 

অভাবেও তাহারা অতি নিদারুণ ক্লেশ 

ভোগ করে। এখানকার গভীর কুপ 

হইতে লল উন্তোলন করা তাহাদের সা- 
ধ্যায়ত্ত নম; নগরে যে ছুই একটা পুষক্ক- 
রিণী আহ, সংক্রামকত্বের ভয়ে লোকে 

তাহাদিগকে তাহ ব্যবহার করিতে দিতে, 

পারে না; এ অবস্থায় সচ্ছন্দ আনাব- 

গাহন তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। 

তাহার যদি তাহাদের পয রক্তে বিষাক্ত 
মলিন বন্ত্রগুলি ধৌত এবং ক্ষত পরিক্ষার 

করিবার উপযোগী প্রচুর জল পায়, তাহা! 
হইলেও তাহাদের অনেক ক্রেশ দূর হয়। 
পানীয় জলের জন্য, তাহার! যখন তাহা- 

দের সেই গলিত হস্তে নদীর বালুকা খনন 
করিতে থাকে এবং ঝড় বৃষ্টিতে উপক্রত 
হুইয়! কম্পান্থিত কলেবরে বৃক্ষতল হইতে 
আশ্রয়ান্বেষণে ভ্রমণ করে, তখন তাহা 
দর্শন করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা 

যায় না। হিন্দুর এই তীর্থক্ষেত্রে এত- 

গুলি হিন্দু রোগী, ছুরবস্থায় কাঁল- 

যাঁপন করে, ইহা আমাদের সমগ্র হিন্দু 
সমাজের লজ্জার বিষয় বলিতে হুইবে। 
ইহাদিগের মধ্যে ত্রাহ্ধণ শুদ্র সকল 
শ্রেণীর লোক আছে। সাধ্যানুসারে ইহা- 
দিগের দুরবস্থা বিমোচনের চে করা 
হিন্দু সাজের-_-অথব। কেবল হিন্দু সমা- 

জের কেন, সহ্ৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই-_ 
একান্ত কর্তব্য। একটা রীতিমত আশ্রম 
প্রতিঠিত করিতে না পারিলে ইহাদিগের 

রেশ সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিবার সম্তা- 
বন। নাই। কিন্তু তাহার জন্ত প্রচুর অ- 
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ধের প্রয়োজন । যত দিন না বৈদ্যনাথে 
একটা রীতিমত আশ্রম গুতিঠিত হইবে, 
ততদিন নিম্নলিখিত উপাঁয় দ্বারা ইহা- 

দিগের যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব 

করা যাইতে পারে। বৈদ্যনাথ দেবমন্দি- 

রের সদাত্রত হইতে এবং স্থানীয় লোক 
ও তীর্থযাত্রীদিগের নিকট লব্ধ ভিক্ষা ছার 

তাহাদের একরূপ দিনপাত হয় । তাহা- 

দের আশ্রয়ার্থ একটা গৃহ নিম্শীণ এবং 
পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে, 

আপাততঃ তাহাদের অনেক ক্রেশ দূর 

হইতে পারে । তাহার পর তাহাদের বস্ত্র 
শুশ্রাষা ও আংশিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত 

কর! আবশ্যক । একবার তাহাদের জন্য 

একটী গৃহ নিম্মীণ করিতে পারিলে অ- 
ন্যান্য বিষয়গুলি সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিন 
হইবে না। পঞ্চাশ জন রোগীর বাঁসোপ- 
যুক্ত গৃহ নিন্মীণ, তাহাদের পানীয় জলের 
ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাহাঁতে গুহটীর 
তত্বীবধান ও সংস্কার কার্য চলিতে পারে, 

এরূপ সংস্থান করিতে হইলে সর্বসমেত 
অন্যন পাঁচ সহত্র মুদ্রার প্রয়োজন । 

আমরা এজন্য বঙ্গের প্রত্যেক দয়াশীল 

নরনারীর সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থন। 
করি। উদরান্নের জন্য শুন্য পদে ঘারে 

দ্বারে ভিক্ষা করিবার সময় রাজপথের 

বালুক! এবং কঙ্কর রোগীদের ক্ষতে প্রবেশ 
করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদন করে। 

বস্ত্রথণ্ডে পদ আবৃত করিয়। ভ্রমণ করিলেও 

তাহাদিগের অনেক ক্লেশ দূর হয়, কিন্তু 

ছুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহ।ও তাহারা সকল সময় 
পাঁয় না। বস্ত্রাভাবে তাহাদিগের মক্ষিকাঁ- 

কুলিত ক্ষত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে 
উম্মতের ম্যায় করিয়া তুলে। গৃহাস্থের 

গৃহে কত সময় বৃথা! কত বস্ত্র নষ্ট হয়, 
নিমন্ত্রিতদিগের ভূক্তাবশিষ্$ কত দ্রব্য 

তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৩ কল্প, ১ ভাগ 

শ ০ সস আসল 

রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে, অথচ 

এই হৃতভাগ্যগণ তাহাদিগের ক্ষত আবর- 

ণের উপযুক্ত বস্ত্র এবং প্রাণধারণোঁপযোগী 
উদরান্নও সংগ্রহ করিতে পারে না। যিনি 

যে অবস্থারই লোক হউন, ইহাঁদিগকে 

সাহাঁধা করা! সকলেরই নাধ্যায়ত্ত। অর্থ 

সাহাধ্য কর! কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইলে, 

তিনি বর্ষান্তে একখানি পরিত্যক্ত জীর্ণ- 

বস্ত্র প্রদান করিয়াও আমাদিগের কার্যে 

সহানুড়ৃতি প্রকাশ করিতে পারেন। 

বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবপুজ প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে 
কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে, কেহ 
উদ্যোগী হইয়া তাহার ছুই চারিখানি 
বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীর জন্য পাঁঠাইলে 
তাহাদের বস্ত্রাভাব ক্লেশ দুর হইতে পারে। 

অর্থ হউক, বস্ত্র হউক, কোন প্রকার ওষধ 
বা পথ্য হউক, যে €কোন প্রকার সাহায্য 

হউক, আমর! আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে 

প্রস্তুত আছি ! বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদের 
দুরবস্থা! বিযোচনে আমর! আপনার সাহায্য 

এবং সহানুভূতি পাঁইব, এই বিশ্বাসেই 
আমর! এই অনুষ্ঠানপত্র আপনার সমীপস্থ 
করিতেছি । আপনার অবস্থায় যাহা কিছু 

সম্ভব, নিন্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট প্রেরণ 

করিলে তাহ] যতই সামান্য হউক, সাদরে 
গৃহীত হইবে । আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত 
জাঁনাইতেছি ; এপর্যন্ত ৭২৬৪৫ আমা- 
দের হস্তগত হইয়াছে। 

বিনীত নিবেদক, 
বৈদ্যনাথ, দেওঘর । প্রীরাজনারায়ণ বস্তু । 

শ্রীগিরিজানন্দ দত্তঝ]। 

জমিদার ও বৈদ্যনাথ 
মন্দিরের পুরোহিত । 

সন ১২৯৮ সাল। আ্রীযোগেন্দ্রনাথ বস্থ। 
হেড মাষ্টার দেওঘর স্কুল। 

স্করি, 
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শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্ত্রনাথ বস্থু বি, এ 

হেড মাষ্টার দেওঘর 

স্হদ্বরেযূ__ 

দেওঘরের ভিক্ষোপজীবী কুষ্ঠরোগগ্রস্থ জনগণের 

আবাস গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব কবিয়া- 

ছিলে তাহা! আমি সর্ধান্তঃকরণেব সহিত অনুমোদন 

করি। 

অল্প দিন হইল যখন আমি পীড়িত হইয়] স্থান 

পরিবর্তন হেতু প্রায় ছুই মাস কাল দেওঘা- অবহ্থান 

করি তখন এই হুতভাগ্যদ্নিগের অনির্ধাচ্য শোচনীয় 

অবস্থা! প্রভ্যক্ষ করিতে আমার বিলক্ষণ স্থবোগ 

হইয়াছিল । দেখিয়াছিলাম ইহানা এতক রোগেশ 

জালায় অস্থির ভাহাতে আবার ইহার! নিতান্ত 

নিরাশ্য়ঃ ও অন্নহীন ও লোকসমাজে ঘ্বণিত। 

বস্ততঃ উহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন 

লোক অতি বিরল। স্থতরাং ইহারা অতি কষ্টেই 

ইহাদের ছুঃখময় জীবনভার বহন করিয়! আপসি- 
তেছে। কুষ্ঠরোগের যেরূপ প্রক্কৃতি এবং & রোগা- 

ক্রাস্ত ব্যক্তি মাত্রেই কাল সহকারে যেরূপ কুৎসিত 

আকার ধারণ করে তাহাতে মানব হৃদয়ে দয়া ও 

সহান্ভূতির উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক বরং উহা- 
দের প্রতি বিসদৃশ দ্বণা ও অশ্রদ্ধার তাব লক্ষিত 

হয়। এমন কি এই হতভাগ্যদ্দিগকে দেখিব! মাত্র 

লোকে অস্পৃশ্য বলিয়। উহ্যাদ্দিগকে দূরে রাখিবার চে 

পায়, কিন্ত এরূপ ব্যবহার কখনই ধন্মীন্ছমোদ্িত নহে। 

বিচার করিয়! দেখিলে এ পৃথিবীতে যদি কোন বাক্তি 

আমাদের আস্তরিক সহাম্থতৃতি ও প্রকৃত দয়। দাক্ষি- 
ণ্যের পাত্র থাকে তবে সে এই ঈশ্বরনিগৃহীত কুষ্ঠ 
রোগগ্রস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিগথ। 

আমি দেওঘরে থাকিতে এই কুষ্ঠ রোগের নানা 

অবস্থা শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তন্মধ্যে ইহার ক্ষত 

ও গলিত অবস্থাই অতি ভয়ানক ও জনসমাজের পক্ষে 
বিশেষ অনিষ্টকারক। এই সময়েই উক্ত কদর্ধ্য রোগ 

অতিশয় সংক্রামক হুইয়। উঠে সুতরাং ইহাদের 
বাস জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ কর! নিতান্ত আব- 

হাক। দেওঘর অধিবাসীর]! ইভার্দের সংক্রবে থাকিয়। 

অতি অল্প কাল মধ্োই যে এই সংক্রামকতার পরিচয় 

পাইতেছে কেবল তাহাই নহে ভারতবর্ষের নান! 

প্রদেশ হইতে সমাগত বৈদ্যনাথ দেবদর্শনার্থী যাত্রীদের 
মধোও এই রোগ সংক্রামিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা 

দেখা যাইতেছে। এপ স্থলে সর্বসাধারণের মঙ্গলের 
জন্য কুষ্ঠ রোগপ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মীণ 

কুষ্ঠ-নিবাস 
্রস্পররররহরসস্স্্ম 

্প 

৪১০) : 

সর্বভোভাবে প্রার্থনীয়। নচেৎ এই রোগের বীজ 

চতুর্দিকে পরিচাপিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কালে সক- 

লেরই উহার ফল ভোগ করিতে হইবে । আশা করি 

উপরোক্ত কারণ সমূহ পধ্যালোচন1 করিলে কুষ্ঠ রোগী- 

দের জনা তোমার সাহাযা প্রার্থনার আবেদন জন 

সাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে, ও সকলে এক- 

বাক্য হইয়। তোমার পোষকত। করিবেন । 
তুমি ইতি পূর্বে আমাঁকে বলিয়াছিলে যে ৫* জন 

কুষ্ঠরোগীর বাসোপযোগী গ্হ নির্মাণ করিতে গেলে 

প্রায় ছুই সহম্্র টাকা ধায় হইবে । আমিও ভাবিয়া- 

ছিলাম দেংঘরে একটি বিশ্রাম ণুহ নিম্মাণ করিব 

ও নিজের ত". শরীর রক্ষার্থ সময়ে সময়ে আপনার 

শ্রমসাধা ব্যবলায় ও অপরাপর কাধ্য হইতে অপ- 

স্যত হইয়া তথায় আসিয়! বিশ্রাম লাভ করিব কিন্ 

এথন দেখিতেছি আমার স্থান্থ্য অপেক্ষা কুষ্ঠবোগী- 

দের দুরবস্থা বিমোচন অধিকতর প্রয়োজনীয়। উহা- 

দের মঙ্গলোদেশে আমি সে সংকল্প পরিত্যাগ করি 

লাম। অতঃপর যদি সকলের অভিমত হয় তাহ। 

হইলে আমি নিজ ব্যয়ে কুষ্ঠরোগীদদের জন্য একটা 

আবাদ গৃহ নিম্মণ করিয়া অর্থেব সার্থকত। লাভ ও 

'মাপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি। 

এ সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলিব।র 

আছে যদি দেওঘর অধিবাসীদিগের বিশেষ কোন 

আপত্তি না থাকে তাহ! হইলে ভগবানের কৃপায় 

আমি ধাহার অবিশ্রান্ত বন্ধে ও ম্ুকুমার স্ুুশ্রবায় 

পুনর্ধার স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি আমার সেই পতিরতা 

সহধর্থিণীর নামানুসারে এই কুষ্ঠাশ্রমের নামকরণ 

হয়। পরিশেষে বক্তব্য এইযে এ প্রধান গ্রয়োজ- 

নীয় আবাস গৃহ নির্শাণ করিলেই আমাদের পক্ষে 

যথেষ্ট হইল ন! তাহাদের অশন, বসন ও চিকিৎস। 

প্রভৃতির উপায় বিধান করাও আমাদেব অন্ততর 

প্রধান কর্তব্য। 

এ সকল ব্যাপার যাহাতে স্থুচারুরূপে নির্বাহিত 

হইতে পারে তাহার একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত কবিঠে 
হইলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন স্থতরা" আমার 

বিশ্বাস এই যে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে 
স্বদেশবাসী জনগথের মধ্যে ধাহার! স্বভাবতঃ উদার- 

চেতাও পরোপকারী তাহাদের যত্বে সেই অর্থ সং- 

গৃহীত হইবে। দেওঘরে অবস্থান কালে বৈদ্যনাথ 

দেবের প্রধান পুরোহিত মহান্ত মহাশয়ের সত 

আমার কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম 

যে তিনি মনে করিলে বৈদ্যনাথ দেবের আয় হইতেই 

নিত্য প্রয়োজনীয় আহারাদির স্ব্যবস্থা করিতে 
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পারেন স্থুতবাং আমি তাহার মনোগত ভাব জানিয়! 

াহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াও একথা লিখিতে সাহসী 

হইলাম। 
বিনয়াবনত ভ্রাতা 

ঞমহেক্্রলাল সরকার। 

প্রচার । 

শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চক্র- 
বন্তী পরিব্রাজক হড়। গ্রামে ব্রাহ্গধর্ম্ম 

প্রচারার্ধ গমন করিয়াছিলেন। 
তিনি সমস্ত পরিদর্শন করিয়! যে বিব- 

রণী দিয়াছেন আমর নিন্গে তাহা প্রকাশ 

করিলাম । 

হড়াতে একটা হিন্দুধম্ম প্রচারিণী ঘভ। 
আছে। এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল | ইতি এখান- 

কার এক জন মাননীয় শ্রীসম্পন্ন সন্ত্রান্ত 
ব্যক্তি । ধর্মে ইহার বিশেষ অনুরাগ ও 
উৎসাহ আছে। আমার সহিত ইহার 

ধর্ম সমাজসংস্কার ও অপৌত্তলিক অনু- 
ষ্ান সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। 
আদি ত্রাক্ষলমাজের মতের সহিত এই 

সমাজের মতের সকল অংশেই মিল আছে। 

হিন্দু শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার কর! 
এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য । বিপিন বাবু 
এই সভার সম্পাদক । ইহারি যত্ব ও 
চেষ্টীয় এই সভা স্থাপিত হয়। বি- 
পিন বাবু চির কৌমারধধ্য ব্রত অব- 
লম্ঘন করিয়া তাহার সমস্ত জীবন একে- 

শ্বরবাদ প্রচার ও স্বদেশের কল্যাণার্ধে 

সর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বার! 

ধন্মের সার মন্ত্র প্রচার করিতেছেন । 
ইহারি কৃত জ্ঞান কাণ্ড ও কন্ম কাণ্ড, 
মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু- 

শাস্ত্রেরে উপদেশ এই দ্রইখানি' গ্রন্থ 

তন্্রবৌধিনী পত্রিকা 

ররর অপ পি পাশা ্্্্্্্ম্্্্্্ম্সস্্্্স্া্প্প্া্্্ 
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প্রধান। এই সভার ছারা চতুষ্পার্্বস্তা 
গ্রামে প্রকারান্তরে ব্রাহ্গধর্্মই প্রচার হই- 

তেছে। সমাজ সংস্কার বিষয়ে আদি 

সমাজের প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করি- 

যাছেন। শ্রীমন্মহর্ষি প্রণীত আদি সমা- 

জের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপর ইহাদিগের 
বিশেষ আস্থ।' আছে । এইরূপ অপৌ্ত- 

লিক বিশুদ্ধ হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি যাহাতে 

সভ্য সমাজে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে 
বিশেষ দৃষ্টি আছে। জ্ঞানধন্ম ও নীতির 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ধীরে ধীরে 

বিশুদ্ধ ভাবে গঠিত হইবে এই সভার 
সভ্যদিগের এইরূপই ধারণ।। পক্ষান্ত- 
রীয় যে রবিবার মেই রবিবারে ইহাদি- 

গের সভা হয়। গীত। পাঠ, উপনিষদ্ 

পাঠ, ধর্মীলোচন! ও সংগীত হুইয়া৷ সভা 

তঙ্গ হয়। 

নুতন পুস্তক। 
আমরা ক্তজ্ঞত৷ সহকারে শ্বীকার করিতেছি থে 

আমর! হড়া হিন্দুধর্ম প্রচারিণী সভ1 হইতে উপাসনা, 

প্রকৃত হিন্দুধন্ম কি? প্ররুত বিবেক, মূর্তি বিবেক 

নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ, 

মীমাংসা, কশ্মকাণ্ড সমুহের চরম উদ্দেশ্য কি? ব্রহ্গ- 

শতকম্ এই সমস্ত গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। পূর্বে রাজা 

রামমোহন রায় এদেশের লোককে একেশ্বরবাদ যে 

প্রকৃত হিন্দুধর্ম তাহ। যে প্রণালীতে বুঝাইয়ছলেন 
হড়া হিন্দুধন্শ রক্ষিণী সভাও সেই প্রণালী অবলম্বন 

করিয়াছেন । বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র গ্রভৃতি অনেক 

গ্রন্থ মন্থন করিয়া একেশ্বরবাদই যে এদেশের গ্রকৃত 

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে 

ধন্ম গ্রন্থকর্ত। অতি নিপুণতার সহিত তাহ প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন। হড়। প্রদেশীয় ভট্টাচার্যের মুর্তিপূজ 
স্থাপনের নিমিত্ত যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেত। শাস্ত্র 
দ্বারাই তৎ সমুদায় খণ্ডন করিয়াছেন। এই এসমস্ত 

গ্রন্থের দ্বার বঙ্গ সমাজে যে প্রত হিন্দধর্স প্রচার 

হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমন এই গ্রস্থগুলি 
পাঠ করিয়। অতিশয় প্রীত হইলাম। 
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গল্সঘাহজলিহলযন্সাঘীক্গান্ঘন্ ভিজ্বলানীন্সহিত ঝজ্জলভূলল্। হীন লিন্ঘ ক্লালললন্ন জিন জ্রনন্লপ্লিব্মবলন্ধলনান্থিনীঘল্ 

ঘল্সন্যাদি ঘঞ্ললিঘন্লু ন্রল্নাম্মঘঘজ্ববিন্ আক্সমালিনকৃচুত ঘুখালদর্াললিতি। হন লব্টীবীদান্তলযা 

নাহলিবনপ্িন্ত্ব ম্মলক্ানি। নল্মিল্ দীলিষাত্স 1দতন্ধাহ্বাষাঘলত্্ লভুনান্তললীন। 

আহ্বান । 

(বালকের রচিত ) 

হৃদয়ের রাজ্যে মোর, এসে! তুমি দয়াময় 

তোমারেই করিতেছি আহ্বান ; 

ংসারে আসিয়। আমি,যুঝিতে পারিনি তত 

তাই এত কষ্ট সহিতেছে প্রাণ। 
গানগুলি একে একে,গিয়াছে মরিয়। তাঁরা, 

অশ্রুবারি শীতল সমাধি দিছে ; 

হৃদয়ের হাহাঁকার,উঠিতেছে কোথা হ'তে, 

কৌন স্থদূরে প্রতিধ্বনি শুনিছে। 

বিজনেতে আছি বসে, আসিছে ভাবনা কত 

, পরশিছে কায় বিষাদ পবন; 

এত হাঁসি এত খেলা,মনকলি কি ছুঃখভরা? 

জগত শুধু কি দুখেরি স্বপন ? 
কবে ফুল হেমেছিল,সে আজ শুকিয়েগেছে। 

ৰ পাদ প্রীমম্মহধষির নিকট উপদেশ শ্রবণ হুদয়ের ব্যথা বলিতেছে কারে; 

সাজের তারকাগুলি, লইয়। সন্ধাদ কার 
শুনাইছে জগতের পরপারে ; 

জীবন বহিয়। ছুঃখ, চলিতেছে কোন দেশে 

কে জানে কোথায় চলেছে কোথায়) 

অনুতাপে জ্বলিতেছে বিশুষ্ক হৃদয় মোর, 

দয়াময় প্রভূ ডাকিতেছি তা'ই। 

সপ সস সা পরপর 

এ শীর্ণ ্ ষীণকায়, কি আর করিবে হাঁয় 
গুমরি গুমরি করিছে রোদন ; 

দাও মোরে দয়াময়, তোমারি করুণাঁকণা 

দাও মোর প্রাণে নূতন জীবন । 

আজিকে তোমারি তরে,ভাবিতেছি কতবার 

তোঁমারেই আজ ডাঁকিতেছে প্রাণ ; 
আঁজিকে হৃদয় মোর, পবিত্র করিছি তাই 

তোমারে শুনাব মোর ছঃখগান ;-- 

হৃদয়ের রাজ্যে মোর, এসো! তুমি দয়াময় 

তোমারেই করিতেছি আহ্বান । 

আীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের 

উপদেশ। 

[গত ফাল্গুন মাস হইতে আমি কয়েক 

জন বন্ধুর সহিত প্রতি রবিবার পুজ্য- 

করিতে যাইতাম। সেই সময় তিনি 

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ] লিখিয়া লইয়া- 

ছিলাম । এই সকল উপদেশ হইতে 
আমি বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি । 

ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ে অ- 

স্ততঃ কিঞ্চিমাত্রও আনন্দ বিধান করিতে 

শক 



১০২ তত্ববৌধিনী পত্রিকা হরি 

পারিবে, এই আশায় সেই সকল উপদেশ তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি 

এই পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিভে | দেই জ্যোতি ও তেজ ঘনীভূত হুইয়! 

মনস্থ করিয়াছি ।] অগণ্য সূর্ধ্র্ূপে পরিণত হুইল ॥ যেখানে 

্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠীকুর | | অদ্ধকারের মধ্যে নিবিড় অন্ধকাঁর ছিল, 

বি দেই খানে দীপ্তিমান কোটি কোটি 

যর উদয় হইল। অগণ্য সূর্য্য 
জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি । ডি 

উদ্ধেতে, অধোঁতে, দক্ষিণে, বামে তা 

হাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লা- 

গিল। তার ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক সূর্য্য 
হইতে গ্রহ উপগ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়! 

সেই প্রতি সূর্যের চাঁরিধারে ঘুরিতে 

লাগিল, অথচ ইহাঁদিগের মধ্যে কোন 

একটা অন্যের গাত্রে পতিত হইয়! চূর্ণ 

বিচুর্ণ হইল না। 
এই অক্ষর পুরুষের শাসনে এই অগণ্য 

ূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়। স্থিতি করিতেছে 

তাঁর স্থপতি এই অসীম আকাশে দেশকাল 
সুত্রে গ্রথিত হইল। 

তিনি তাহার শক্তি সমুদয় আঁকাঁশে 

ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। সেই শক্তি আমা- 
সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করিয়! | দের এই জড়শক্তি; এই জড়শক্তি আঁক- 
রাখিয়াছেন। তীহার উদ্দেশ্যই এই যে, ! ধরণ বিয়োজন রূপে, ঘাঁত প্রতিঘাতরূপে 
জ্ঞান ধর্মের উন্নতি হউক । সমুদয় পদার্থে কার্ষ্য করিতেছে । নীহা- 

তিনি তীহার শক্তি এই অনন্ত আ- | রিকা', বায়ু, অগ্নি প্রত্ৃতি স্থুল সুক্ষ পদার্থ 

কাশে ব্যাপ্ত করিলেন । মেই শক্তি-- | সকল আকাশে ওতপ্রোত হইয়। রহিয়াছে; 
নীহারিকা ৫৮/০)। তিনি সেই নীহারিকা | এবং তিনি এই সমুদয়ই ধারণ করিয়। 
বিকম্পিত করিয়। দিলেন, আর তাহা | রহিয়াছেন। 
একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইক্ড্রিয়ের আমর] বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পদার্ধ বিদ্যা 
অগেোচর নীহারিক1 প্রত্যক্ষের বিষয় হু- | বা রসায়ন, যে শাস্ত্র যতই আলোচনা 

ইল। তাহার জ্যোতিতে সমুদয় আকাশ | করি না কেন, তথাপি আমরা স্থ্ি-কৌ- 
জ্যোতিত্মান্ হইয়া! উষ্িল। স্থির প্রা- | শলে ঈশ্বরের অনুপম নৈপুণ্যের অন্ত পাই 
রস্তে যদি কেহ থাকিত, তবে সে বুঝিতে | না । আজ কয়েক বৎসর হইল, একটা 
পাঁরিত যে, কেমন আশ্চর্য্য রকমে চারি- | প্রকাণ্ড ধূমকেতুকে পৃথিবীর নিতান্ত অভি- 
দিকে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। | মুখীন হইতে দেখিয়া, জ্যোতির্ব্বিদগণ 
এই জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া তিনি আপ- | পৃথিবীর ধিনাশ সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসং- 
নার মঙ্গল ইচ্ছ। নিত্যই জানিতেছিলেন। | শয় হইয়া! বসিয়াছিলেন ; কবে উভয়ের 

প্রথম উপদেশ-_স্ৃষ্টি। 

(১১ই ফাল্তুন রবিবার চতুর্দশী ত্রাঙ্গসন্থৎ ৬১, 

১৮১২ শক ।) 

যখন দেশ ছিল না, কাঁল ছিল না, 
তখন অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ 
আপনার জ্ঞানে, প্রেমে, মঙ্গলভাবে, পুর্ণ- 

সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছিলেন। সেই 
অনন্ত জ্ঞানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহ। 
তিনি আপনি নিত্যই জানিতেছিলেন। 
সেই মঙ্গল ইচ্ছা! কি, না, তাঁর স্থন্িতে 
জ্ঞানধর্ম্নের উন্নতি হউক | ঈশ্বর, তাহার 
এই মঙ্গল ইচ্ছা আমাদিগের নিকট প্র- 
কাশ করিয়াছেন ; তাহার আনন্দ, প্রেম 

_ শশী ্ীশাশীশশ্ী শী পেশা প্াপে্পাপাা শশা শী শী শী সল্প ররর 
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সংঘর্ষণে উভয়েই চূর্ণ হইয়া যাইবে, 
এই ভয়ে তাহারা অস্থির হইয়। উঠিয়া- 
ছিলেন। এমন সময়ে সেই ধুমকেতু 
আপনারই তেজের আধিক্যে আপন! হই- 
তেই খগ্ডবিখণ্ড হইয়! গেল এবং পৃথিবীও 
আকম্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। 
যেখানে মনুষ্যের গণনা নিতান্ত ভীতি- 

জনক, সেখানে ঈশ্বরের পালনী শক্তি 

আমাদের আশ! ভরস। সকলই । 
তাহার কৌশল কি আশ্চর্য । এই 

পৃথিবীতে আমর! এক সৃধ্যের উদয় দেখি- 
তেছি, কিন্তু জ্যোতির্বর্ধিদগণ বলেন যে 
এমনও সব লোক আছে, যেখানে এক 

সূর্ষে/র উদয় হইতেছে অন্য সূর্য্য অস্ত 
যাইতেছে । কোথাও ব! ছুই সূর্য এক- 
কালে উদয় হয়। নক্ষত্রদিগের মধ্যে 

আবার বর্ভেদ কত-_কোনট। লোহিত, 
কোনট। বা পীত, কোনটা নীলবর্ণ ! ইহা- 
দিগের সংখ্যাই বা কত। ইহাদের এক- 
দণ্ডের জন্য বিরাম নাই, সকলেই অসীম- 

বেগে ধাবিত হইতেছে । সেই “একো 
বশী” সর্ববনিয়ন্তা পুরুষের শাসন, অসীম 

আকাশের অগণ্য গ্রহনক্ষত্র কেহই অতিক্রম 
করিতে পারিতেছে ন।--“তছু নাত্যেতি 

কশ্চন |” 

বিশ্বতষী। পরমেশ্বর শোভার আগার 
এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও স্ৃত্যু--তিনেরই 
আত প্রবাহিত করিয়৷ দিয়াছেন । এক 

দিকে তাহার যেমন পিতৃভাব, মাতৃবাৎ- 

সল্য, তেমনি আর একদিকে তিনি “মহ- 

জ্তয়ং বজমুদ্যতং |” তিনি আমাদের 

চক্ষুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া দিয়াছেন। 
আমর। জগৎ দেখিয়। ভাহার ইচ্ছা পাঠ 
করিতেছি এবং তাহার ন্েহ করুণ। অনু- 

তব করিয়। তাহার চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ 
করিতেছি; প্রেমভরে তাহার উপাঁসন। 

রর পা পপ ররর 
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করিতেছি । যে আনন্দ আমরা অনুভব 
করিতেছি, তাহ অন্যকে ন। বলিয়া কোন 

মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি ন।। 

এইরূপে ঈশ্বরের পবিত্র নাম দেশবিদেশে 

বিঘোষিত হইতেছে ; চারিদিকেই তাহার 
পবিত্র ধর্ম প্রচারিত হইতেছে । 

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ৩ | 

প্রাণ্ত। 

ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা ও মানবা- 

আবার স্বাধীনতা ক*। 
যদ্যশি এরূপ কোন বস্তু থাকে যাহার 

কাধ্য কলাপ কোন বিশেষ নিয়মের 

অধীন নহে, সকল সময়ে অনিয়মিত ব৷ 

অনিশ্চিত ভাবে হইয়া থাকে, তাহ 
হইলে উহার ভবিষ্যৎ কার্য্য নির্ণয় কর! 

অপরের পক্ষে ছুঃসাধ্য। এক ব্যক্তি 

কলিকাতা হইতে বোম্বাই নগরাভিমুখে 
যাত্রা করিয়া পথি মধ্যে অনিয়মিত রূপে 

অর্থাৎ কোন দিন ১০ ক্রোশ, কোন দিন 

৫ ক্রোশ কোন দিন বা ২ ক্রোশ করিয়। 

অনিশ্চিত ভাবে গমন করিলে একমাস 

পরে উক্ত ব্যক্তি কত ক্রোশ দূরে আসিয়া 
উপস্থিত হইবে ইহা জ্ঞানবলে পূর্বব 
হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। 
কার্যের কোন নিয়ম না থাকিলে তাহার 

ভবিষ্যৎ ফল নির্ণীত হইতে পারে না। 
আমাদিগের আলোচ্য বিষয় মানবাত্বার 

স্বাধীনতা যদি আত্মার একটা ধন হয় 
অর্থাৎ আত্মার কার্যকলাপ যদি কোন 

বিশেষ নিয়মের অধীন না হয়, তাহ। 

হইলে ইনার ভবিষ্যৎ কার্ধ্য কলাপ কা- 

* আমর। এই প্রবন্ধটা স্বাধীন চিন্তাপ্রস্থত 
বলিয় প্রকাশ কারলাম। ইহাতে যা কিছু মতভেদ 
আছে পরিশেষে তাহা দেখাইবার ইচ্ছ৷ রছিল। সং। 
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হারও জ্ঞান ছারা নির্ণীত হইতে পারে করিবার নিমিভ সর্বদা! আকাঙ্থা করে। 

না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন | এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিতই মাঁন- 

মনুষ্যগণই কারের অনিয়ম দেখিলে | বাত্বা যাবতীয় কার্ধ্য করিতেছে । মাঁনব- 

তাঁহার ভবিষ্যৎ ফল নির্ণয় করিতে অম- | গণ সখের পশ্চাত্বর্তী হইয়াই হিংঅ-জজ্ত- 

মর্থ, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্বন্ধে | পূর্ণ নিবিড় অরণ্যে, উত্তালতরঙ্গময় মহা- 

এ কথা খাটে না। আমরা বলি যাহা | সমুদ্রে, উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে, 

আমাঁদিগের নিকটে স্পঞ্ট রূপে অসম্ভব | নরশোণিতসিক্ত রণক্ষেত্রে এবং ঘন তম- 

বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহ ঈশ্ব- | সাচ্ছন্ন নির্বাত ভূগর্ভে অকাতরে গমন 

রের নিকটে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি- | করিতেছে । স্থখের জন্য মানুষ না ক- 

বার আবশ্যকতী। কি? আমর! চারি সং; রিতে পারে এমন কাধধ্যই নাই। আবার 

খ্যায় ঢুই সংখ্যা যোগ করিয়া] দশ সংখ্যা | স্থুখ এবং ছুখই মানবগণকে গুরু হুইয়! 

করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান | জ্ঞান দান করিতেছে । অগ্নির উষ্ণতা, 

বলিয়া কি তিনি দশ সংখ্যা করিতে পা- । তুঘারের শীতলতা, জড়ের স্থানাীবরো- 

রেন? তিনি উহ| পারিবেন না বলিয়া : ধকতা প্রস্থৃতি ভৌতিক জ্ঞান, গৃহ নিম্মাণ, 

কি তাহাতে অপূর্ততা-দোষ বভিতে নগর স্থাপন, সমাজ স্থাপন, বিদ্যালোচনা, 

পারে? কখনই না। যাহা অসত্য তাহা | ধন্মালোচনা, কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ 

সকল সময়েই অসত্য । ৃ সাধন, শরীর রক্ষা, পরিবার প্রতিপালন, 

এক্ষণে দেখা যাউক আঁমাদিগের ! সমাজ রক্ষা, রাজ্য রক্ষা প্রভৃতি কাধ্য 

আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না?) আমরা স্থখ ও ছুঃখেরই প্রসাদে শিক্ষা 

প্রণিধান পূর্বক দেখিলে জানিতে পার! : করিয়াছি । সুতরাং স্থখের ন্যায় মান- 

যায়, আত্মার ইচ্ছ। তাহার জ্ঞানের অধীন, ! বের পরিচালক আর কিছুই নাই। চুম্বক 

অর্থাৎ আত্মা কোন বিষয়ের জ্ঞান লীভ [ যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ 

করিলে পরে তত্সন্বন্ধে তাহার ইচ্ছার | সখ মানবাত্সাকে আকর্ষণ করিয়া কার্যে 

উদ্রেক হয়। জ্ঞানের পুর্বেবে ইচ্ছার ৃ প্রবৃত্ত করিতেছে । আত্ম! স্থখ ও ছুঃখের 

অস্তিত্ব থাকে না। আমরা একটা স্থমিউ রঃ নতান্ত অধীন। সুখ যে কাধ্য করিতে 

ফল ভক্ষণ করিয়া তাহার রসজ্ঞান লাভ ং উঠি দেয়, আত্মা তাহ! করিতে বাধ্য 

করিলে, পরে মেই ফল সম্বন্ধে আমা- : এবং ছুঃখ যে কার্ধ্য করিতে নিষেধ করে 
দিগের ইচ্ছা জন্মে। আবার আমরা ! আত্মা তাহ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। 

আক্মীর প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে ' কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, 

একটা বিষয় জ্ঞাত হই যে ইহার স্বখ- ; মানবাত্মা যদি সকল সময়ে স্থখের 
স্পৃহা অতিশয় প্রবল । ইহা সকল সময়ে । দ্বারাই পরিচালিত হয়, তাহ! হইলে 

সুখী থাকিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। ইহা ; আমরা এরূপ কেন দেখিতে পাই যে 
আপন! আপনি স্ত্বখী হইতে পারে না। | অনেক সাধু ব্যক্তি নিজ স্থখে জলাঞ্জলি 
সখী হইবার নিমিত্ত ইহাকে পরের সাহাধ্য ; দিয়! দীন ছুঃখী ও পীড়িত ব্যক্তির সেবায় 

গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য আত্মা বে | নিধুক্ত হয়েন? ইহার কারণ এই যে 
বস্ত্র হইতে স্থখ প্রাপ্ত হয় তাহ! লাভ | এই সকল সাধু ব্যক্তির ভগবৎ-প্রেম অতি- 
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শয় প্রবল। তীহার! ঈশ্বরকে সুখ-স্বরূপ 

বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

ংসারী ব্যক্তিরা যেরূপ ধন জন মান 

লইয়া ম্থখী থাকে, ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি- 
গণ সেইরূপ কেবল ঈশ্বরকে লইয়। স- 
ব্বদা সখী থাকেন। সংসারী ব্যক্তিগণের 

মধ্যে যে ব্যক্তি অতিশয় স্ত্যেণ, মে যেমন 

তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর সহিত সংস্ষ্ট তদ- 
ভ্রাত। ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি ব্যক্তি এণকে অ- 
তিশয় প্রেম করে, ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিও 

সেইরূপ ঈশ্বর ও ভাহার স্যষ্ট জীবগণকে 
অতিশয় প্রেম করেন। ঈশ্বরের সহিত 

তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ঈশ্বরক্যষ্ট 
জীবগণের সহিতও তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত | 

হয়। এজন্য যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম 

করেন, তাহারাই কেবল জীবগ্ণণকে প্রেম 
করিতে পারেন। ঈশ্বরে যাহার প্রেম 

হয় নাই, তিনি সর্বজীবে কখনও প্রেম 

করিতে পারিবেন না। মানবাত্মা যখন 

সকল সময়ে স্থখ ও ছুঃখের দ্বারা পরি- 

চালিত হইতেছে, তখন ইহার গতি নির্ণয় 
কর। সহজ । ইহার কার্য্যের যখন একটা 
নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া গেল, তখন ইহার 

ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ পুর্ব হইতে নির্ণীত 
হইতে পারে । একটা মনুষ্য যতগুলি 

স্থখদায়ক বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ | 

জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে যে বিষয়টা ; 
সর্বাপেক্ষা অধিকতর স্থখজনক ও স্থায়ী 

বলিয়। সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে তাহার 
গতি সেই বিষয়েরই প্রতি হইবেক। 
ঈশ্বর সকল বস্ততে অনুপ্রবিষ হইয়া! 

আছেন, স্থতরাং তিনি সকলের অন্ত- 

রের বিষয় ও সকল ঘটনাই জানিতে 

পারেন । মানবাত্বার কাধ্যকলাপ ও বিশ্ব 

রাঁজ্যের ঘটনাবলী ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের 

অধীন, স্থতরাং ঈশ্বর মানবাত্রার ভবি- 

য্যৎ কার্য্য-কল'প পূর্ধব হইতে জানিতে 
পারেন । 

আমরা স্বাধীন বা অধীন তাহ অন্য 

এক প্রকারে জান। যাইতে পারে । মন- 
বাতা! ঈশ্বর-সহবাঁস-জনিত অতুলনীয় আনন্দ 
প্রাপ্ত অথব। উহার আশায় আশ্বসিত 

হইবার পূর্বেব কোঁন অনিত্য স্থখে আসক্ত 
থাকিবেই। কাঁরণ ইহা কোন বর্তমান 
স্থখ বা স্থখের আশ। প্রাণে পোষণ ন৷ 

করিয়; থাকিতে পারে ন।। আত্মা নীর- 

সতা ঘ্বণ! করে। মনুষ্যগণ যে নান। 

প্রকার পাপে লিপ্ত হয় এবং এ সকল 

পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত শতবার 
প্রতিজ্ঞা করিয়াও পুনরায় তাহাতে পতিত 

হয় তাহার কারণ এই যে তাহারা পাপ 
করিয়। যে সখ প্রাপ্ত হয়, তাহার তুল্য ব৷ 

তদপেক্ষা অধিকতর স্থখ অন্য কোন বিষয় 

হুইতে লাভ করিতে ব৷ উহার আশায় 
আশ্বসিত হইতে ন৷ পারিলে উহার! পূর্বৰ 
পাঁপ পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনিত্য 

স্থখ পরিত্যজ্য এবং নিত্য স্থখ অবলম্বনীয়, 

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই 
শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত, অনিত্য সুখের পরি- 

ণাম যাতনাময় করিয়। দিয়াছেন । মনুষ্য- 

গণ অনিত্য হ্বখে আসক্ত হইয়া! যাতন! 

পাইলে কিছুদিন তাহা হইতে নিব 
থাকে । পরে প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিবার 

নিমিত্ত অন্য কোন বিষয় না পাইলে পুন- 
রায় পাপে নিমগ্ন হয়। কারণ প্রাণকে 

অধিক দিন নীরস রাখিতে পারা বায় না। 

আমরা স্বাধীন হইলে অতি শীত্রই আন্ু- 
প্রভাবে সাধু হইতে পারিতাম। ইহা 
অতি আশ্চধ্যের বিষয় কেহই এপধ্যন্ত 

আত্মপ্রভাবে পাপমুক্ত হইতে পারিল 
না। সকল সাধকই একবাক্যে স্বীকার 
করিয়াছেন ঈশ্বরের কৃপা না হইলে মুক্ত 
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হওয়] যাঁয় না| ঈশ্বরের কৃপায় মানবাত্স। 
ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পাইলে তাহার 
মধুর রসে আকৃষ্ট হইয়াই, উহা! সর্বপ্রকার 
অনিত্য স্ত্বখ পরিত্যাগ করে। ধন্মসাধন 

করিয়া যদ্যপি এরূপ কোন তৃপ্তি না 

পাওয়া! যাইত, তাহ! হইলে কোন ব্যক্তি 

উহা]! সাধন করিতে পারিত না। উহ! 

অতিশম্ব নীরল ও কঠোর বলিয়া বোধ 
হইত । ধর্মোৎপাদ্য এই স্থৃমিষ্ট রস প্রাপ্ত 

হইরাই সাধক আপনাঁকে বলীয়ান মনে 
করে। 

প্রেমই মানবাত্ীর প্রকৃত রস । আত্ম- 
প্রভাবে যে মুক্তি হয় না দাঁধকগণ ইহা! 

বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছেন। তাহারা কহেন যতক্ষণ আত্ম- 

প্রভাব আঁছে বলিয়া বিশ্বান থাকে তত- 

্ণই ব্রদ্মানন্দ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকত। 

থাকে। আত্মদর্প চূর্ণ হইলেই ত্রহ্মকূপ! 
অবতীর্ণ হয়। তজ্জন্যই ঈশা বলিলেন 
দানাভ্র/গণ ধন্য কারণ তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন 

করিবেন এবং শ্ীচেতহ্যও বলিলেন সাধক 

যে পর্যন্ত আপনাকে ভৃণাপেক্ষ। নীচ 

দেখিতে না পন সে পব্যন্ত তিনি হরি- 

সৎকীর্তনের যোগ্য হয়েন না। বাস্তবিক 

ধন্মরাজ্যে দীনতা অনুভব করিতে ন! 

পারিলে ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার ভাব বর্ধিত 

হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে 
আত্মচেষ্টায় পাপযুক্ত ও পবিত্র থাকিতে 

পারা যায় সে ব্যক্তির প্রার্থনার ভাব 

অতিশয় ক্ষীণ। ছুর্বলত। নিবারণের 
উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই সকল সাধক 
স্বীকার করিয়াছেন, প্রার্থন। ব্যতিরেকে 

মুক্ত হইতে পারা যায় না, ঈশ্বরের কৃপা 
হইলেই এ্রকৃত মুক্তি হয়, আত্মপ্রভাবে 
মুক্তি অসম্ভব । কেহ কেহ মনে করিতে 

পারেন আত্মপ্রভাবে মুক্তি হয় না বটে, 

তত্তববোধিনী পত্রিক! 

৷ কার্ধ্য নছে। 

| স্বাধীন আর কেহ স্বাধীন নছে। 

১৩ কল্প, ১ তাগ 

- পপ সপ, রস, ৯০ ঢা শপ 

কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা হইতে পারে। 
আমরা বলি এই চেষ্টার কারণ আত্ম- 

প্রভাব নহে, ধর্মোৎপাঁদ্য অপূর্ধব সুখ 

শান্তিই ইহার প্রকৃত কাঁরণ। উহারই 
আকর্ষণে আমর! ধর্দমনাঁধনে প্রবৃত্ত হই। 
আমর! স্বাধীন বা অধীন জানিতে হইলে 

কোন যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবার আব- 

শ্যক নাই। আত্মানুসন্ধন দ্বারা আমর! 

ইহ জ্ঞাত হইতে পারি। ঈশ্বরের নিকটে 

প্রেমরন ভিক্ষা! না করিয়া কেবল আত্ম- 

প্রভাবে পাপমুক্ত ও পবিত্র থাকিতে পার৷ 

ধায় কি না? একবার চেষ্টা করিয়৷ দেখি- 

লেই হইল। কেহ যদি চেষ্টা করেন 
দেখিবেন, তিনি কৃতকার্য হইতে পারি- 
বেন না। পাঁপ হইতে তিনি আপন চিন্ত 

কিছুদিন সংঘত রাখিতে পারিবেন বটে, 
কিন্তু পাপের বীজ-_পাঁপইচ্ছ। তাহার 

চিন্ত হইতে দৃরীকৃত হইবে না। এই যে 
সাময়িক আত্মসংযম অর্থাৎ পাপ হইতে 

নিরৃভি, তাহাও আত্মার স্বাধীন ইচ্ছার 
পাপকার্ধ্য হইতে আমরা 

বাতন! পাঁই। মেই যন্ত্রণাই আমাদিগকে 
পাপ হইতে বিরত হইতে বাধ্য করে। 
পাপে যাতনা না থাকিলে কেহ পাপ 

হুইতে প্রতিনিরৃত্ত হইতে পারিত না, এমন 

কি পাপবোধই হইত না। আমরা যে- 

রূপ অপূর্ণ ও দুর্বল জীব, আমাদিগের 

স্বাধীনত। থাকিলে ছুর্গতির মীম থাকিত 

না। করুণাময় জগদীশ্বর স্বহস্তে আমা- 

দিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছেন, 
তজ্জন্যই আমর! স্থরক্ষিত হইতেছি। 

অনাদি অন্ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই কেবল 

এক্ষণে 
এক প্রশ্ন হইতে পারে--তবে কি তিনি 
তাহার নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে পাপ- 

কাধ্যে প্রবৃত্ত করিয়। যাতন। দ্রিতেছেন ? 
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এস তালি রঞ, ্ উট ০ ইঁ সপ সত 

ইহার উত্তরে আমর! বলি, তিনি তাহার গ্রীচৈতন্য ও হার শিব্যগণ। | 
ক্রোধরৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমা- 

দ্িগকে যাতন! দ্রিতেছেন ন1, তিনি অপূর্ণ 

অজ্ঞান জীবকে নিত্য ও অনিত্য স্রখের 
জ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত ছুঃখের স্থটি 
করিয়াছেন । ইহা তাহার প্রেমেরই 
পরিচায়ক, নির্দয়তা নহে । অজ্ঞান বালক | বন হইতে নীলাচলে আমিতে ইচ্ছা করেন। 
অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে যাতনা প্রাপ্ত : সনাতন রন্দাবনে স্তবুদ্ধিরায় প্রভৃতি 
হয়। ঈশ্বর যখন বালককে গণ জ্ঞান | বৈরাগী ভক্ত মাধকদিণের পবিত্র সহবাঁসে 
প্রদান না করিয়া স্থষ্ি করিয়াছেন, সে | কিয়ৎদিন অবস্থান করিবার পর ঝাঁরিখণ্ডের 

অগ্নিতে হস্তপ্রদান করিলে তাৰ কোন | বন্য পথে শীলাদ্দি অভিমুখে বহির্গত হই- 
অপরাধই হুইতে পারে না। কিন্তু তিনি । লেন ঝশিনি রাজসেব্য নানাবিধ স্থরস 

করুণাময় ও ন্যায়বান হইয়াও নিরপরাধ | ভক্ষ্য ভ্যোঁজ্যে পরিপুষ্ট ও সম্তভপ্ত থা- 

বালককে অগ্নির জ্ঞান প্রদান করিবাঁর | কিয়! পার্থিব স্তুখৈশ্বধ্ষ্যের সবেরোচ্চ মঞ্চে 

নিমিত যাতনা দেন। তিনি এই যাতনা | উল্লাসতরক্গে ক্রীড়া করিতেন, বৈরাগ্যের 
প্রদান না করিয়। বালককে অন্য কোন | কঠোর পেষণ তিনি আর কত দিন সহ্য 

উপায়ে রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু । করিতে পারিবেন? অনাহার অনিদ্রা 
তাহ! হইলে বালক কোন কাঁলে অগ্নির । পথশ্াম ও ঝারিখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জল- 
জ্ঞান লাত করিতে পারিত না। পণ্ড | পান ইত্যাদি বিবিধ কারণে সনাতনের 
পক্ষীগণ যেরূপ সংস্কার দ্বার জ্ঞানীর ন্যায় ৃ দেহ অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং স- 
কার্ধ্য করে কিন্তু কোন বিষয়ের প্রকৃত বর্বাঙ্গে কণ্ডু (চম্মরোগ) উৎপন্ন হইয়৷ তাহ 

জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না, বালকের । হইতে শোণিত ও রস নিঃহ্ত হইতে 
অবস্থাও তাহাই হইত। সুতরাং যাতনা | লাগিল । শরীরের এই অবস্থা দেখিগু। 
দ্বার ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়] সনাতনের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়, এবং 

প্রেমেরই কার্য করেন। তিনি যাতনা | মনে মনে এই চিন্তা করিতে থাকেন যে, 
হইতে আমাদিগকে দুরে রাখিয়া অজ্ঞান | “আমি একে নীচ জাতি, আমার এই পাপ 

করিয়া রাখিলে তাহার করুণা প্রকাশ ! দেহও অতি অপার; শুনিয়াছি জগন্নাথের 
হইত না, বরং নির্দয়তাই প্রকাশ হইত । | মন্দিরের নিকটেই চৈতন্যপ্রভ অবস্থিতি 

এই বিষয় পরে অন্য এক স্থানেও আলো- | করেন। ঘেখানে জগন্নাথের পরিচারকের! 
চিত হইবেক। কা্যানুরোধে সর্বদাই যাতায়াত করিয়া 

ক্রমশঃ। | থাকেন। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ ক- 

মা রিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে। 

সনাতন গোস্বামীর নীলাদ্রি গমন । 

(পূর্ব প্রক।।শতের পর) 

রূপ নীলাদ্রি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগ- 
মন করিবার কিছু দিন পরে সনাতন রৃন্দা- 

০৭ টি ০০০ 

এ অবস্থায় যদি রথযাত্রাকালে মহাপ্রভূর 
সম্মুখে জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে রথ- 
চক্রে এই তুচ্চ শরীর পরিত্যাগ করি, 
তাহ1 হইলে দুঃখের শান্তি হয় এবং পর- 
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রা পা পর, (সস সম সস এস. 

লোকে সদ্গতি লাভ করিতে প্রারি | 

সনাতন এইরূপ চিন্তা করিয়া হরিদাসের 

সাধনকুটারে সমুপস্থিত হইলেন, এবং 

তৎসঙ্গে প্রেমারসালাপে প্রবৃত্ত হুইয়। 

নিশ্মল প্রেমানন্দস্থধ। সস্তোগ করত কত- 

ক্ষণে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন 
এই জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠি- 
লেন । এমন সময়ে ভক্তর্ন্দ সমভিব্যাহারে 

গৌরাঙ্গ তথায় আগমন করিলে সনাতনের 

সহিত তাহার মিলন হইল। চৈতন্য 

সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে যতই অগ্র- 

সর হন, সনাতন ততই পশ্চার্তরে গমন 

করেন আর নিতীস্ত সম্কুচিত হইয়া বলেন, 

“প্রভু রক্ষা করুন্, আমাকে স্পর্শ করি- 

বেন না, একে আমি অস্পৃশ্য হীন,কণ্ুরসে 

আমার সর্বাঙ্গ অপবিত্র, আপনার পায় 

পড়ি আমাকে স্পর্শ করিবেন না|” আচ- 

গালে হরিনাম বিতরণ করিবার জন্য যিনি 

অবতীর্ণ হইয়াছেন ; অধিক কি ধাহার 
অলোকিক প্রেম গলিতকুষ্ঠ রোগগ্রস্তকেও 

আলিঙ্গন করিতে পরাজ্ম,খ হয় নাই, 

তিনি কি প্রাণসদৃশ প্রেমাম্পদ শিষ্য ভক্ত- 

প্রবর সনাতনের গাত্রে গাত্র-কগু-নিঃস্যত 

শোণিত রস দেখিয়া ঘ্বণ। করিবেন ? 

প্রেমিক চৈতন্য সনাতনকে বলপূর্ববক 
হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। তদনম্তর সনা- 

তনের সহিত চৈতগ্য প্রভুর ইঞ্টালাপ 
হইতে লাগিল । কনিষ্ঠ ভ্রাত। অনুপমের 
ম্বত্যুসংবাদ সনাতন এইখানে আসিয়! 

অবগত হইলেন। চৈতন্য অনুপমের 
ভক্তিনিষ্ঠার প্রশংসা করিলে সনাতন 

বলিলেন ; 

''সনাতন কছে নীচ বংশে মোঁধ জন্ম । 

'অধশ্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্মন ॥ | 

হেন বংশে ঘ্বণ! ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার । 

তোমার কপাতে বংশের মঙ্গল আমার ॥ 

যে বংশ উপরে তোমার হয় কূগা! লেশ। 

সকল মঙ্গল তাহ! খণ্ডে সব রেশ ॥ 

চৈতন্য চরিতামূত অস্ত্যথণ্ড ১ পরিচ্ছেদ । 

অতঃপর শ্রীচৈনন্য সনাতনকে হরিদাসের 
সঙ্গে কৃষ্চভক্তিরন আস্বাদন করিতে উপ- 

দেশ দিয়া আপনার আশ্রমে গমন করি- 

লেন। চৈতন্য প্রতিদিনই হরিদাসের 

কোলাহলশুন্য শান্তিরলাম্পদ আশ্রমে 

আগমন করিয়া সনাতনসহ সংপ্রসঙ্গে 

কিছুক্ষণ যাপন করিয়! নিম্মল শ্থখান্ুভব 

করিতেন । রথাগ্রে সনাতনের দেহপাত 

করিবার ইচ্ছা জানিতে পারিয়। একদিন 
গৌর বলিলেন, “সনাতন ! দেহত্যাগ 
করিলে যদ্দি ভগবানকে লাভ করা যাঁইত, 
তবে মুহুর্ত মধ্যে কোটি দেহনাশ করিতে 
পারিতাম। দেহত্যাগাদি তমোগুণের 

লক্ষণ, তাহাতে কৃঞ্চলাভ হয় না; কেবল 

ভক্তি পুর্ববক ভজন সাধনে তাহাকে লাভ 
কর! যায়। ভক্তি ব্যতীত হরিচরণ প্রা- 

গতির আর পথ নাই। ভক্তিতে ভগবাঁনে 

প্রেম উৎপন্ন হয়, এই প্রেমই কৃষ্ণচরণ 
প্রাপ্তির একমাত্র হেতু % | দেহনাশ কর! 
তামমিক ধর্ম, তাহা পাপের কারণ বলিয়। 

জানিবে। প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ- 

বিকারে ব্যথিত হইয়। প্রাণ বিসর্জন 
করিতে চায় এবং গাঁট প্রেমানুরাগ জন্মিলে 

প্রাণনাথের বির্হজ্বাল| অসহ্য হয় সন্দেহ 

নাই; কিন্তু প্রেম-ব্যাকুলতাই আবার 
হুদয়নাথকে হৃদয়ে আনিয়া দেয়। তুমি 
কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম 

মহিম। শ্রবণ কীর্তন কর, আচরাৎ কষ্ণপ্রেম 
সে স্স্স স্পা 

* “ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধন উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়ত্তপন্তযাগে। যথ। ভক্তিম্মমোর্জিত। ॥৮ 
ভাগবত ১১শস্বন। 

ছে উদ্ধব! মতসন্বন্ধীয় উর্জিত অর্থাৎ সাধনা- 
্সিকা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; 
কি চান্্রায়ণাদি কি সাংথখযোগ কি সদাচার কি স্বাধ্যায় 
কি তপস্য। কি ত্যাগ কিছুতেই তেমন পারে ন1। 
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ধন লাভ করিতে পারিবে । নীচ জাতি ূ গৌরের মুখে অকল্মাৎ এই সকল কথা 

কৃষ্চভজনের অযোগ্য নহে, স্বংশজাত 

বিপ্র হইলেই তাহার যোগ্য হয় না। হে 
সনাতন! শ্রীহরির ভজনাতে জাতিকুলের 
কোন বিচার নাই। যে হরির আরাধন। 
করে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। দয়াময় ভগবান 
দীন ছুঃখীর প্রতিই অধিক দয়! করেন, 
কুলীন পণ্ডিত এবং ধনশালী ব্যক্তিরা ক” 
অভিমানী | হরি-পদারবিন্দ-বিখুখ দ্বিষড়- 
গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা হরিগতপ্রাণ চণ্ডা- 

লও বরণীয়, ইহাই ভাগবতের উপ- 
দেশ *। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ভন, 

স্মরণ, পদমেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যয, 

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় লক্ষণযুক্ত 
ভক্তির অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ? | হরিপ্রেমই 
হরিকে আনিয়। দিতে সমর্থ, তণ্ভিন্ন অন্য 

উপায় নাই, নামসংকীর্তনই সকল সাধনের 

সার বলিয়া জানিবে। নিরপরাধে নাম 

লইলে প্রেমধন লাভ হয়। 

* বিপ্রাদ্দ্িষড়_গুণযুতাদরবিন্দনাভ 
পার্দারবিন্দবিমুখাত শ্বপচং বরিষ্ঠং। 
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ 
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ 

আমপ্তাগবত্ ৭ম স্ন্ধ। 

ধর্ম, সত্য,দম,তপস্যা) অমাতসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, 
অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, এই দ্বাদশ গুণ 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাঁদ হরিপদারবিন্দবিমুখ হন, তাহার 
অপেক্ষা যে চণ্ডাল প্রাণ মন বাক্য কম্ম ধন সকলই 
ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । যেছেতু 
এরূপ চগ্ডাল হইতে কুল পবিত্র হয়। কিন্তু তদ্রপ 
গর্বিত ব্রাহ্মণ, কুল দৃর্নে থাকুক আপনাকেও পবিত্র 
করিতে পারে ন।। 

1 শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ ম্মরণং পাদসেবনং 
অচ্চনং বন্দনং দাস্যং সথ্যমাত্মনিবেদনং। 

ইতি পুংসার্পিত। বিষে ভীঁক্তশ্চেন্নবলক্ষণ।। 
ক্রিয়তে ভগবত্যন্ধা তন্মন্যেইধী তমুত্তমং ॥ 

ভাগবত ৭ম স্বন্ধ নারদবাকা। 

ভগবান বিষ্ণুর লীল৷ মহিমাঁদি শ্রবণ, কীর্তন, 
মরণ, ও তাহার পরিচধযা, অস্চন, বনান, তাহাতে 

দাসাভাবে কশ্মার্পণ, বিশ্বাম ও আত্মনিবেদন এই নয় 
লক্ষণযুক্ত তক্তি যদি ভগবানে সমর্পণ পূর্বক অনুষ্ঠান 
কর! যায়, আমার বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন। 

শ্রবণ করিয়া সনাতন বিল্ময়াবিষ হইলেন, 
এবং তাহার চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন 

“তূমি সকলই অবগত আছ,আমি ত কান্ঠ- 
যন্ত্র মাত্র, যেমন নাচাঁও, তেমনি নাচি, 

যেমন করাও তেমনি করি । আমি অতি- 

হীন পাঁমর, আমাকে জীবিত রাঁখিলে 
তোমার কি ল'ভ হইবে ?” চৈতন্য বলি- 

লেন, “তোমার দেহ আমার নিজস্ব ধন, 

তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন 
আবার পরের দ্রব্য কেন বিনাশ করিতে 

চাহিতেছ ? ধন্মীধম্্কি বিচার করিতে 

পার নাগ তোমার দ্বার আমি বহু প্রয়ো- 

জন সাধন করিব। তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া 
তক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ব এবং বৈষ্ণবের 

নিত্য কৃত্য ও আচার ব্যবহারাদি নিদ্ধারণ 

কর। লোক সকলকে বৈরগ্য শিক্ষ। দিয়! 
রুষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণসেব। প্রচার কর, ইহ 
আমার একান্ত ইচ্ছা । আমি মাতৃআজ্ঞায় 
নীলাচলে বাস করিতেছি ; বৃন্দাবনে 

গিয়া এই সকল কার্য্য করিতে আমার 

শক্তি নাই। তোমার দ্বারা এই সকল 

মহৎ কার্য আমি সিদ্ধ করিব, তুমি দেহ- 

পাত করিবে ইহা কি আমি সহ্য করিতে 

পারি ?” হরিদাসকে সম্বোধন করিয়। 

আবার বলিলেন, শুন হরিদাস! ইনি 

পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, 

তুমি নিষেধ কর, যেন এমন অন্যায় কাধ্য 

না করেন। সনাতন চৈতন্যের স্পেহবাক্যে 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তীয় চরণে নম- 
স্কার পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “তোমার 

গম্ভীর হৃদয় আমি কি বুঝিব, আমি কাষ্ঠ- 

পুভ্ভলিকার ন্যায়, আপনাকে আপনি চিনি 
না, ভূমি যা! করাও তাই করি |” হরিদাস 
বলিলেন, ঠাকুর, তোমার গুঢ়তত্ব কে 

জানিতে সমর্থ ? কোন্ কার্ধ্য তুমি কাহার 



১৯০, 
মস রস, রো 

দ্বারা করাও, তুমি না  জানাইলে কেহই 
জানিতে পারে না। অনস্তর গৌরচন্দ্র হুরি- 
দাস ও সনাতনকে আলিঙ্গন দিয়। বিদায় 

হইলেন। চৈতন্যের আদেশমত হরিদাস 
সনাতনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 
সনাতন, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। 
তোমার দেহকে প্রভু নিজস্ব বলিতে- 

ছেন, তোমার সমান ভাগ্যবান আর কে 
আছে £ প্রভুর নিজের দ্বারা যাহা হইবে 
ন। তাহ] তুমি করিবে, বৃন্দাবনে অবস্থিতি 
করিয়। তুমি ভর্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র প্রণয়ন ও 
আচার নির্ণয় করিয়। ৫লাকশিক্ষা দিবে, 

প্রেমভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎসেবা! তোমার 
দ্বার প্রচারিত হুইবে, ইহা! অপেক্ষা আর 

সৌভাগ্য কি আছে? সনাতন, আমার 
এই পাপদেহ প্রভুর কোন কার্যেই লা- 
গিল না, আমি মিথ্যা জীবন ধারণ করি, 
ভারতভূমিতে আমি বৃথ! জন্মগ্রহণ করি- 

য়াছি। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতি- 
দিন তিন লক্ষ হরিনাম সংকীর্তন করিয়া 

জগতে নাম-মহিমা প্রচার করিতেছ। 

কেহ আপনি আচরণ করে, কিন্তু প্রচার 

করে না; কেহ প্রচার করে আচরণ করে 
1, তুমি আচরণ ও 
রি ; তুমি জগতের পুজনীয় ও সক- 
লের গুরু, তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী 
আর কেহই নাই। 

ক্রমে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইলে 
গৌড়ের তক্তৰৃন্দ পূর্ববব নীলগিরিতে 
আগমন করিলেন । ভক্তসম্মিলনে নীলা- 
চল আবার উল্লাম উৎসবে প্রফুল্লিত ও 
আনন্দানিল-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া 
অপূর্বব শ্রীধারণ করিল। নিত্যানন্দ,অ দ্বৈত, 
শ্বাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তদিগের 
নিকট সনাতন পরিচিত হইলেন । নার্ক- 

তভৌম ভট্টাচার্য রামানন্দ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

সপে শপ | পা পাপ পাস শপ পি আপস | পাপা সপ স্পা | বা 

প্রচার ছুই কার্যই ৷ 

১৩ কড়া, ১ ভাগ 

পাপ সপ আপ সস 

ও ) ভক্তিরসের অদ্বিতীয় রসিকগণ সনা- 

তনের বিনয়াবনত প্রেমবিগলিত শ্সিগ্ধ- 

মাধূর্ধ্যপূর্ণ পবিত্র প্রশান্ত মৃত্ভি, আশ্চর্য্য 
ভগব€পরায়ণতা, জীবন্ত বৈরাগ্য প্রভাব 
এবং স্থগভীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রান্তগ। বুদ্ধি 

সন্দর্শন করিয়। পরম পরিতোষ লাভ 

করিলেন। সনাতনের অসাধারণ বিনয় 
বৈরাগ্য দেখিয়া মকলেরই হুদয় তাহার 
প্রতি আসক্ত হইয়াছিল । 

গৌরাঙ্গ জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন যমে- 
শ্বরটোটা নামক স্থানে কোন ভক্তগৃহে 
নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিয়া সনীতনকে 

তথায় আহ্বান করিলেন । প্রভুর আহ্বান 

শুনিয়। সনাতন অহলাদে উন্মত্তবৎ হইয়! 
উঠিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে 
প্রখর সুর্ধ্যকিরণে সমুদ্রের বালুকারাশি 
অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়াছে । বায়ু-সন্তাড়িত 
প্রতপ্ত বাুকাঁকণ! অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় পতিত 
হইয়। দ্রিকূসকল দগ্ধ করিতেছে, এই অব- 
স্থায় সেই প্রচণ্ড বালুরাঁশির উপর দিয়! 
সনাতন চলিতে লাগিলেন, পদতল দগ্ধ 

হইতে লাগিল, তত্রাচ অনুরাগের মত্ব- 
তাতে কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন ন।। 
তদবস্থায় ননাতনকে দর্শন করিয়া গৌর- 

চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মিংহদ্বারের শীতল 

পথে কেন আসিলে না? সনাতন উত্তর 

করিলেন,আমি অস্পৃশ্য অতি হীন ছুরাচার, 
সিংহদ্ধারে যাইতে আমার অধিকার নাই। 
বিশেষতঃ সেখানে জগন্নাথদেবের মেবকেরা 

সর্বদাই গতায়াত করেন,যদি দৈবাৎ তাহা- 
দিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলি, তাহ! হইলে 
আমার সর্বনাশ হইবে । সনাতনের বাক্যে 
সন্ত হইয়া গৌর বলিলেন, প্যদিও তুমি 
পবিভ্রন্বতাৰ এবং দেব ও মুনিগণের পুজ্য, 

তথাপি মর্ষযাদাপালন সাধুর ভূষণ স্বরূপ । 

। মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকসমাজে উপ- 



আখিন ১৮১১ চৈতন্য ও তীহার শিষ্যগণ ১৯৯ 

হাসাম্পদ হইতে হয় । তুমি মর্যাদা রক্ষ! 
করিলে দেখিয়া আমি আনন্দলাভ করি- 
লাম, তুমি এরূপ না করিলে আর কে 
করিবে ?” এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য কণু- 
রন-শোণিতাক্ত সনাতনকে পুনঃ পুনঃ 

প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। 

সনাতন ব্রাহ্ষণকুলে জন্মিয়া যবশের 

দাসত্ব জন্য তৎসাঁময়িক হিন্দুসমীজে প- 

তিতবৎ থাঁকিলেও ভীঁহার নির্্,স্বভাব 

জ্ঞান বৈরাগ্য ভগবন্নিষ্ঠা বশত সকলেই 

তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনি এ; 

রূপ ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না যে এজন্য . 
গর্ব্বিত হইয়। অন্যের মর্যাদাভঙ্গ করি- 

বেন। বরং (তিনি ভক্তগণের এতাদৃশ 
আদ্ধা ভালবামা এবং গৌরচক্দ্রের প্রেম 
আলিঙ্গন ও তাহার প্রশংসার উৎপীড়নে 

উৎপীড়িত হইয়া! আপনার হীনতা অনু- 
তব করত নিরতিশয় কুিত হুইয়া৷ পড়ি- 
তেন। সাধুচরিত্রের লক্ষণই এইরূপ । 

একদিন সনাতন অতি নির্ব্বিচিত্তে 

জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলিলেন, “আমি প্র- 

ভূকে দর্শন করিয়] দুঃখ দূর করিতে এখানে 
আমিলাম, এখন দেখিতেছি হিতে বিপ- 

রীত হইল। আমি অতি নিকৃষ্ট পামর, 
শিষেধ না মানিয়। প্রভূ আমাকে আলি- 
ঈগন করেন, আমার কতুরক্ত রস প্রতুর 

অঙ্গে স্পর্শ হয়, এই মহা! অপরাধে আমার 

আর নিস্তার নাই । কি করিলে হিত হয় 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” সনাতনের 
আন্তরিক গ্লানি ছুঃখ দেখিয়া জগদানন্দ 

বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার যোগ্য বাস- 

স্থান। রথযাত্রা দেখিয়া সেইখানে গমন 
কর। প্রভূ তোমাদের ছুই ভাইকে 
এস্থান নিদ্দিক্উ করিয়। দিয়াছেন । জগ- 
দানন্দের পরামর্শ শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়। সনা- 

তন গৌরকে একদিন তাহা। জ্ঞাপন করি- 

লেন তচ্ছবণে গৌরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া 
জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিতে 

লাগিলেন, “কি! ব্যবহার ও পরমার্থে 

তুমি তার গুরুতুল্য ব্যক্তি; কালিকার 
জগ! আপনার মূল্য না জানিয়। তোমাকে 

উপদেশ দেয়, এ অতি আশ্চর্য্য! শ্রবণ 

করিয়া সনাতন বলিলেন, জগদানন্দের 

সৌভাগ্য আমি আজ জানিলাম। তুমি 
তাহাকে আত্মীয় জ্ঞানে »ননচ্ছলে “আ- 

তত] স্বধারস” পান করাইয়া আমাকে 

গৌরবস্ততিপূপ নিম্ব-নিষিন্দা-রস দিতেছ ; 

আজিও আমাকে তোমার আত্মীয় জ্ঞান 

হইল না, ইহাই আমার মহ ছুর্ভাগ্য | 

সনাতনের বাক্যে চৈতন্য প্রভূ কিঞ্চিৎ 

। লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “সনাতন, জগনা- 
নন্দ তোম। হইতে আমার প্রিয় নয়। তুমি 
এক জন শাস্ত্রদর্শী প্রবীণ পণ্ডিত, কত- 
স্থানে তুমি আমাকে ভঞ্জিতত্ব বুঝাইয়া 
দিয়াছ; বালক জগ! তোমার মর্যাদা 

লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে উপদেশ দেয় 

ইহা৷ আমার অসহ্য । তোমার দেহ আ- 

মার নিকট অসম্বততুল্য ও অপ্রাকৃত। 
প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তুমি তাহা ঘ্রণা কর। 

আমি মন্াসী, পক্ক চন্দনে সমদৃষ্টি আমার 
ধন্ন । তোমাকে ঘ্বণ। করিলে আমার ধর্ম 

নষ্ট হয়।” ইহা! শুনিয়া হরিদাস বলি- 

লেন, তোমার এ প্রতারণা বাক্য আমি 

মানি না। আমার ন্যায় অধম পাতকীকে 

যে তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, ইহাতে 
তোমার দীন ছুঃখীর প্রতি দয়াগুণই 
প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যদেব ঈষৎ- 
হাস্য করিয়া বলিলেন, হরিদাম সনা- 

তন, তবে প্রকৃত কথা বলি শ্রবণ কর। 

আমি তোমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্েহ 

করি। মাতা যেমন সন্তানের মলমৃত্র- 

দুষিত অঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়! স্থগভীর 
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আমার পক্ষে েইরূপ। | রা কণু 
ক্লেদময় দেহে আমার ঘ্বণা হয় না। বৈষ- 
বশরীরকে সাধারণ মনে করিও না। তাহ! 

চিদ্রানন্দময় ও অপ্রাকৃত। ভক্ত যখন 
ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়! তাহার নামে 

দীক্ষিত হয়, শ্রীহরি তখন তাহার দেহকে 

আপনার ন্যায় অপ্রাকৃত চিদাঁনন্দময় করিয়। 

ল”ন, ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে ভগ- 
বানের ভজন! করেন। ভাগবতে ভগবান 

বলিয়াছেন,মরণশীল মানব যখন সমস্ত কম্ম 

পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাতে আত্ম 

সমর্পণ করে তখন সে অম্বতত্ব লাঁভ ক- 

রিয়া আমার সহিত একাত্ম! হইয়। যায়। 

সনাতনের শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন করিয়! 
ভগবান আমাকে পরীক্ষা করিলেন, আমি 

ইহাতে ঘ্বণ! করিলে প্রভূর নিকট অপরাধী 
হইতাম । সনাতন, তুমি ছুঃুখ করিও না, 

তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি অতুল 
আনন্দ পাইয়া থাকি । এ বৎসর তুমি 
এইখানে থাক, তার পর তোমাকে বৃন্দা- 

বনে পাঠাইয়া দিব ।” “চৈতন্য চরিতা- 
ম্বৃতে” কথিত হুইয়াছে,গোৌরাঙ্গ মনাতনকে 
পুনর্ববার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের কণ্ুঁ- 

রোগ আরোগ্য হইল এবং দেহ স্থবর্ণকান্তি 
ধারণ করিল। 

অনন্তর দৌলবাত্রার উৎসব সমাপ্ড 

হইলে,বুন্দাবনে গিয়। সনাতন কি কি কার্য 

করিবেন, তাহার উপদেশ দিয়! চৈতন্য 

তাহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে 

উভয়ের নয়ন দিয়। অবিরল প্ররেমাশ্রুধার! 

প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতিকষ্ষে 
আবেগ সম্বরণ করিয়া সনাতন বিদায় 

হইলেন। ইতিপুর্বেবে গৌরচন্দ্র যে যে 
গ্রাম জনপদ, নানাজাতি-বিহঙ্গ-নিনাদিত 

স্থরম্য কাননকুঞ্জ, গরফুলিত বৃক্ষলতা) স্বচ্ছ- 

চড়া প্রভৃতি বিচিত্র প্রাকৃতিক শো- 

ভার আকর স্বরূপ বনভূমির মধ্য দিয়া 

বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, বলভদ্রের 

নিকট সনাতন তৎুসমুদায় লিখিয়া লইয়! 

ছোট নাগপুরের সেই বনপথে বৃন্দাবন 

অভিমুখে চলিতে লাগিলেন । 
ক্রমশঃ । 

আমাদের দায়িত্ব । 
আমাদের জীবনে এই একটী মহা 

দোষ, যে আমরা অনেক সময়ে নিজের 

দোষ না দেখিয়া পরের উপর দোষ আ- 

রোপ করি । আপনার ছুঃখ ক্লেশের জন্য 

পরকে দোষী করি, নিজের দোষ অনু- 

ভব করি না। আবার কখনে। কখনে। 

সেই মঙ্গলময় ন্যায়স্বূপের উপর দোষ 
আরোপ করি; প্রতি মুহুর্তে যে তাহার 

করুণ। লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি 
তাহ। বিস্মৃত হই । ফলতঃ আমাদের ছুঃখ 
তাপ স্বদোষেই উৎপন্ন হয়; ঈশ্বর 

হইতে যে ছুঃখ তাপ পাই তাহা আমা- 

দের আত্মগ্রানি এবং তাহা আমাদের 

ংশোধনেরই মহৌষধ, তাহা! আমাদের 
বিকারের প্রতিকার । এই ওষধ সেবনের 
যে কষ্ট তাহা! অতি সামান্য, ধর্তব্যের 

মধ্যেই নয়। আমর। স্বদোষেই বাস্তবিক 
ছুঃখ যাতন। €ভোগ করি। তেমন এই বায়ু 
উপরিস্থ সুয্যের উত্তাপ প্রাপ্ত হইলেও 
তদ্বার৷ তেমন তপ্ত হয় ন', কিন্তু প্রধানতঃ 

ভূমিগত উত্তাপের দ্বারাই উঞ্ণ হুয় এবং 

তাহা! যত উর্ধে উঠে তত বিশুদ্ধ, সরল 

ও শীতলত। প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আমরাও 

নান। দোষে দুষ্ট হইয়া তাহার নিকটে 

গেলে আমাদের মোহজনিত সমস্ত তাপ 

চলিয়া যায়, তাহার প্রতাপের নিকট- 
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বন্তী হইলে আমরা তপ্ত হই না, প্রত্যুত 
স্সিপ্ধতা_শীস্তিলাভ করি। কিন্ত ইহাই 
আশ্চর্ধ্য যে আমরা তাহা প্রায় ভুলিয়া 
থাকি। এখানে আমরা জ্ঞান ধর্্মেকতই 

উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইতাম যদি 
না.এরূপ ভ্রম আমাদের ভাগ্যে প্রায় 

ঘটিত। ভ্রম আমাদের কথায় কথায়। 
মঙ্গলময়ের উপর একাম্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা 

ভক্তি প্রীতি না থাকিলে ভ্রমের রাজ্য 
হইতে আমাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় 

নাই। ভ্রম নিরাসের জন্য মানুষের উপর 
অধিক নির্ভর করিলে বিশেষ কোন ফলো- 

দয় হয না। প্রত্যুত অনেক সময়ে ফল 

এই হয়,যে এক ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে ভ্রমণ 
করিতে হয়, শান্তি সহজে লাভ করা যায় 

ন1। শান্তিলাভ করিতে হইলে করুণাময়ের 
আশ্রয় নিতান্তই আবশ্যক । তাহ'র আ- 
শ্রয় পাইলে, যেমন সমুদ্রের জল লবণাক্ত 
হইলেও তছুথ্িত বাম্প নির্মল হইয়াই 
উদ্ধ আকাশে উত্থিত হয়, সেইরূপ আম- 

রাও এই ধুলিনির্িত নশ্বর দেহেই পবিভ্র 
হইয়। উন্নতির পথে উ্িত হই। ইহা জানি- 

য়াও কিন্তু আমরা মোহ ছাড়ি না, তাহাকে 
প্রীতিতরে আলিঙ্গন করি না। আর কষ্ট 

পাইলেই বলি ঈশ্বর আমাদিগকে যাতন! 
দিতেছেন । ফলতঃ এইরূপ চিন্ত! করাও 

দোঁষাবহ। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়। করিতে 

বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ নহেন। তিনি সুখ 

বিতরণে যুক্তহস্ত,তাহার দ্বার অবারিত,তিনি 

সর্বন্থথদাত। ; তিনি আমাদিগকে অশেষ 

বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু তাহা 

হইলে কি হইবে, আমর! আপনাদের 
দোষে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, 
সে অধিকারজনিত উপকার লাভ করিতে 

পারি না। গ্রীশ দেশীয় রাজা এলেক- 
জণ্ডতর যখন বালক ছিলেন সেই সময়ে 

পা? পসরা ররর 
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যখন তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে তাহার 

পিতার ভূরি ভূরি জয়াধিকারের সংবাদ 
দিত তখন আলেকজগুর তাহাতে আহলা- 
দিত না হইয়া তাহাদিগকে কহিতেন 
“আমার পিতা আমার জন্য কিছুই রাখি- 
বেন না”। সঙ্গীরা তাহাতে আশ্চর্য্য 

হইয়। তাহাকে পনশ্চ কহিত, কেন ইহার 
অর্থকি? তোমার পিত, তো! তোমারই 
জন্য সমুদ্র উপার্জন করিতেছেন। তাহার 

তরে তান কহিতেন “আমি অনেক বিষ- 

য়ের উত্তরাধিকারী বটে কিন্ত নিজে কিছুই 
করিতেছি না।” এই আ্ীকরাজের মনে 

বাল্যকাল হইতেই স্বীর কর্মের দায়িত্ব 
উপলদ্ধি হইত। তিনি নিজে একজন 
ভাঁলরূপ কর্সিষ্ঠ পুরুষ না হইলে তাহার 
পিতার রাশি রাশি অধিকার যে বৃথ! হইবে 
প্রথম হইতেই ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝি- 
তেন। আলেকজগুরের ন্যায় এই স্বীয় 
কর্মের দায়িত্ব সকল মানুষেরই বুঝিবার 

কথা। স্বস্ব কর্মের উপর আমাদের বিশেষ 
রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। আমর! অগ্ে যথার্থ 
কম্মা হইলে তবে আমাদের পরমপিতার 
প্রদত্ত অধিকার সমূহ ঠিক উপলব্ধি ও ধারণ 
করিতে পারিব। কেবল পরচর্গায় অক- 

ল্্ণ্য ভাবে দিনাতিপাত করিলে তাহার দর্ত 

অধিকার বুঝিতে পারি না। আর তজ্জন্য 
পিতার বিষয়ে অনধিকারী হইয়া অসৎপু- 
ত্রের ন্যায় তাহার নামে অযথ। দোষ আ- 

রোপ করিলে চলিবে কেন? এই অযথা 

দোষারোপ দ্বার আমরা সহজ উপায়ে নিজে 

দোষমুক্ত হইবার চেষ্টা পাই বটে কিন্তু 
সত্য যাইবে কোথায়? যখন দোষ অধিক 

পরিমাণে আমাদিগকে গ্রাম করিয়া ফেলে 

তখন আমাদের চৈতন্য হয় এবং তৎকালে 

আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে মুক্তিলাভের প্র- 

য়াী হইয়া উঠি। মুক্তির জন্য তখন 



১১৪, 
শ্স্ষ 

আপনিই দায়িত্ব বছন করি, অন্যের উপর 

দায়িত্ব স্থাপন করি না। দেখ ইউরোপ 
এক সময়ে পৌঁপের মুখাপেক্ষী হইয়া স্বীয় 
দায়িত্বহীন হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। 
পোপের মুখের কথাই প্রায় তাহার মুক্তি 
স্বরূপ ছিল। তাহাতে ইউরোপ দিন দিন 

অবনত হইয়া পড়িতেছিল কিন্ত ঈশ্বরের 
কৃপায় শীত্ইই পোপের আধিপত্য লুপ্ত 
হইল। ইউরোপও স্বীয় দায়িত্বের প্রভায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া কত না স্বাধীনতা লাভ 
করিল ! 

পুনশ্চ এই যে ইংরাজ জাতি দেশ 
বিদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়! প্রভূত 
সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রধান 

হেতু কি? প্রধান হেতু এই যে, ইংরাজ 
আপনার দায়িত্ব খুব বুঝিয়াছেন। তাহার! 
বলেন 2 _-7,761800 0819006 0%শ্রঠ 10 6০00 

15 010 «“ইংলগু চান প্রত্যেক মনুষ্য 
তাহার আপন আপন কম্ম করুক” । আম- 

রাও আমাদের দেশের পুর্ব পুরুষদিগের 
অতি নিগুঢ দায়িত্ব সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক 
ধ্বনি পাই--“আক্ৈব নিয়তো বন্ধুঃ 
আত্বৈব নিয়তো রিপুঃ” | তাহারা নিজের 
দায়িত্ব বেশ রীতিমত বুঝিতেন এবং 

তদনুলারে স্বীয় দোষ মালিন্য সকল 

প্রক্ষালিত করিয়। কৃতকৃতার্থ হুইতেন। 
এইরূপে সকল দিক হইতেই দেখিতে 
পাই যে, মানুষের দায়িত্ব মানুষ নিজের 
উপরে গ্রহণ না৷ করিলে তাহার উন্নতির 

আশ! নাই। যত আমর! নিজের দায়িত্ব 
পরের স্কন্ধে না চাঁপাইয়া নিজের উপর 
চাপাইতে কু্ঠিত না হইব তত আমাদের 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে । আমর! হৃষট- 
পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভে 
সক্ষম হইব । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
১৩ কল্প, ১ তাগ 

এ শী শর 

চিকিৎস। | 

(ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কর্তৃক কন্ুলিয়াটোল! পাঠ্যনমিতির 
অধিবেশনে পঠিত 1) 

আমি অদ্য একটি অসমসাহসিক 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ- 
খানি হস্তে করিয়া এখানে আমি আজ 

আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, 
তাহার নাম “সামাজিক রোগের কবিরাজি 

চিকিৎসা” একে তো চিকিৎস। মাত্রই 
অন্ধকারে চেল! নিক্ষেপ ; তাহাতে আবার 

কবিরাজি চিকিৎসা_-উনবিংশ-শতাব্দীয় 

বিজ্ঞানের প্রথর রশ্মি আজ পর্যন্ত যাহার 

গবাক্ষ ভেদ করিতে পারে নাই ! তাহাতে 
আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা 

যাহার গহন অরণ্যে মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ 

পণ্ডিতের অন্ধকারে দিশা-হারা হইয়। 
কোথাও তাহার অন্ধি-সন্ধি খুজিয়৷ পা'ন 
না! একে চিকিৎমা--তাহাঁতে কবিরাজি 

চিকিৎসা-_তাহাতে আবার সামাজিক 

রোগের চিকিৎসা ! একে রজনী দ্বিপ্রহর 

_-তিথি তায় অমাবস্যা _ধতু তাঁয় মেঘা- 

চ্ছন্ন বর্ষা! কিন্ত হইলে হইবে কি__ 
আমি এখন মাঝ-গঙ্গীয় উপস্থিত! আমা 

হইতে এ পারও যত দূর, ও-পারও তত 

দুর! এখন আমার পক্ষে এগোনোও 

যা_-পিছোনোও তা; বিপদ ছুয়েতেই 

সমান! এসময়ে পিছোনো লাভে-হইতে 

কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া! এখন 

কর্তব্য কি? ঢেউ দেখিয়া লা ডুবানো 
কর্তব্য-_ন। শক্ত করিয়। হাল ধরিয়া থা- 

কিয়া গন্তব্য কুলের দিকে প্রাণপণে 
অগ্রসর হওয়া কর্তব্য? এগোনোই 
কর্তব্য-_তাহাতে আর সন্দেহ নাই! 



আত্িন ১৮৯৩ 

এজ 

বহার রঃ রি সা ৭৮. শপ আসল এ ৯ 

' অতএব তাহাই করা যাঁক_এগোনো 
যাক। 

কিন্তু তাহ! করিবার পূর্বেবে একটি কথ। 
আমার বলিবার আছে; তাহা এই যে, 

ডাক্তারি বিদ্য। স্বতন্ত্র আর, কবিরাজি 

বিদ্যা স্বতন্ত্র ! ডাক্তারি বিদ্যার গোড়াতেই 

কবিরাজি চিকিৎসা ১৯৫ 
অরিন ঞএ প ৮-সসস. 222 সপ শ্মস প পা প ৮-৮ 

সন মিরূপণই: কবিরাজি শাস্ত্রে গোডা'র র 

শবদেহ পরীক্ষ। ; কবিরাজি বিদ্যার গো-: 

ডাতেই শরীর-মনের সন্বন্ধ-পর্ধযানলাচন! | 

ডাক্তারি মতে--+আর্গে শরীর, পরে মন) 

কবিরাজি মতে_-আগে মন, পরে শরীর । 

কবিরাজি-শাস্ত্ের অন্তরের কাহিনী এই 

যেসহজ্র স্বত শরীর পরীক্ষা করিলেও 

জ্যান্ত শরীরের প্রাণ-প্রধান নিগুঢ তত্ব- 

গুলির অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না ) 
কেননা, শরীরের সহিত যেখানে মনের 

সংশ্লেষ, সেইখানেই প্রাণের বসতি; 

কাজেই- প্রাণের নিগুঢ তত্ব অন্বেষণ 

করিতে হইলে প্রাণের সেই-বসতি-স্থানে 

_শরীর মনের সন্ষি-স্থানে মনোনিবেশ 

করা জিজ্ঞান্ ব্যক্তির সর্বাগ্রে কর্তব্য । 

কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়াতেই তাই ত্রিগু- 

ণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্যযালোচিত 

হইয়াছে । ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের 

সন্বন্ধ__কথাট। কিছু ঘোরালে। রকমের ! 

তাহ। শুনিলে হঠাৎ মনে হয়-_যেন, শামু 

কের নস্যের ডিবা'র মধ্য হইতে এই মাত্র 

তাহ? গা ঝাড়া দিয়। উঠিল ! কিন্তু তাহার 

স্কুল তাঁৎপর্য্য যার পর নাই সহজ; তাহ! 

আর কিছু না_মনের সহিত শরীরের 

সম্বন্ধ । অনতিপরেই আপনার। দেখিয়। 

আশ্চর্য হইবেন যে, ত্রিগুণ (যাহাকে আ- 

পনার। এত ভয় পাইতেছেন) তাহ! আর 

কিছুই নয়--কেবল মনের তিনটি মুখ্য-তম 

বৃত্তি; আর, ত্রিদোষ সেই তিনটি মুখ্য 
মনোরুত্তির সহানুপাতী (09181191-700108) 

কাহিনী । গোড়াতেই আমি এই গোড়া”র 
কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার 
করিয়! ভাঙিয়া বল। শ্রের বিবেচনা করি; 

কেননা» স্বর না বাঁধিয়। যন্ত্র-বাদন কর 

আর, প্রবন্ধের গোড়া ন! বাঁধিয়। ডালপাল। 

বিস্তার করা__ছুইই সমান! তাহা এক 
প্রকার হুত্যাকার্ধয-_তাহ!তত প্রবৃত্ত হওয়] 

অপেক্ষা কান্ত হওয়াই ভাল ! আর একটা 

কথ। এই থে, গোড়ার কথা গোড়ায় না 

বলিয়। আমি যদি মাঝখানকার কোনো- 

একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোঁড়। পন্ন 

করি, তাহ হইলে হইবে এই যে, আমি 
একভাবে এক কথ! বলিব-_-আপনার। পাঁচ- 

জনে তাহ পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার 

পাঁচ রকম অর্থ করিবেন; লাভে হইতে 
আমার প্রকৃত মন্তব্যটি মাঠে মারা যাইবে। 

কিন্তু এটা আপনার! স্থির জাঁনিবেন 

যে, গোড়া'র কাহিনীটি এক প্রকার ₹৮- 
০০ নদী! একবার জে! শো করিয়। 

আপনারা আমার সঙ্গে তাহার ওপারে 

পৌঁছিতে পারিলেই_-আর আপনাদের 
কোঁনে। ভাবন! চিন্ত। থাকিবে না! ! সেখান 

হইতে আপনারা তর তর করিয়। অভীষ্ট 
পথে অগ্রসর হইবেন। 

কবিরাজি চিকিৎসার গোড়ার কা- 

হিনী ঘেকি তাহা আমি গোড়াতেই 

ইঙ্গিত করিয়াছি_-কি? না ত্রিগুণের 
সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্যালোচনা । 

ভ্রিগুণ কি? ন| সত্বরজস্তমে! ; ত্রিদোষ 

কি? না বাত পিত কফ। প্রস্তাবিত 

গোডাবন্ধন-কার্যের ছুইটি স্তর; প্রথম 

স্তর-_ত্রিগুণের গুণ-পরিচয় ; দ্বিতীয় স্তর 

শাত্রিগুণের সহিত ভ্রিদোষের সম্বন্ধ-নির- 
পণ; এই ছুইটি স্তরের গঠন-কার্য্য কোনো 

তিনটি শারীরিক মুল-ধাতু । এই দুয়ের | মতে আমি আমার হস্ত হইতে ঝাড়িয়! 



১১৬ তনত্ববোধিনী পত্রিক! ১৩ কলস, ১ ভাগ 

পান 

ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধনের দায় 
হইতে এ যাত্র। নিষ্কৃতি পাই, এবং সেই 
দৃ় ভিত্তিমূলের উপরে ভর করিয়া-_বর্ত- 
মান বঙ্গঘমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, 
তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালীই বা 
কিরূপ, তাহার আলোচনা-কার্যযে নিশ্চিস্ত 

মনে প্রবৃত হই। 
প্রথম; ত্রিগুণের গুণ-পরিচয় । ত্রিু- 

ণের নাম শুনিয়া আপনার। হয় তে! মনে 

করিতেছেন_-“ন। জানি কি একটা! ত্রিশূল- 
ধারী দার্শনিক বিকট-মূর্তি আসিতেছে-_ 

তাহার সে বিরূপাক্ষ-দৃষ্টিতে একবার সে 
আমাদের মুখের পানে খট্মট্ করিয়! 

তাকাইলেই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়! 

যাইবে!” কিন্তু তাহাকে আপনারা এক- 

বার চক্ষে দেখিলেই, আপনাদের সে ভ্রম 
ঘুচিয় গিয়__উল্টা তখন আপনারা আঁ- 

মাকে এরূপ ন। বলিলে বাচি যে, “এই 
তোমার সত্ব রজ স্তমোগুণ_ এর জন্য 
এত তুমুল কাণ্ড! আমাদের স্তন্যপানের 

বয়ম হইতেই এর সঙ্গে তো আমর! 

একত্রে বাস করিয়া আমিতেছি ; এমন 

কি-__এ'র সঙ্গে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে 
একত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি বলিলেই হয়!” 
এই দেখুন্__ত্রিগুণ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন শুভ্র 

বেশে আপনাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে; 

-৩মোগুণ কি? না বহির্জগতে রাত্রি 

এবং অন্তর্জগতে নিদ্রা; রজোগুণ কি? 
না বহির্জগতে দিবা এবং অন্তর্জগতে কর্ম 

চেষ্টা ; সত্ব-গুণ কি ? না! বহির্জগতে সন্ধ্যা 
এবং অস্তর্জগতে চিন্তা; তাঁহার মধ্যে প্রাতঃ 

সন্ধ্যার সহিত তত্বচিন্তা এবং ঈশ্বরারাঁধনা ; 
আর, সায়ংসন্ধ্যার সহিত আরাম-চিস্তা এবং 

ক্রীড়া কৌতুক সবিশেষ উপযোগী । চিন্তা 
চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই জিগুণ-চক্র; 
সংক্ষেপে-গুণ-রৃত্ত ; বৃত্ত__কি না চক্র। 

পেশা শিপন পপ পপ. ০ সপ সপ | সপ 

চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা! অন্তর্জগতে বৃত্তের 

ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবত্তিত হয়, আর, 

রত্তের ন্যায় আবন্ভিত হয় বলিয়াই উহার 
প্রধানতঃ বৃর্ভিশব্দের বাচ্য। বাহিরে 

যেমন দিন রানত্রি--অন্তরে তেমনি মনো- 

বৃত্তি--উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান 

মিলাইয় পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে । 
বহির্জগতে যখন রান্রি আগমন করে, 

অন্তর্জগগতে তখন নিদ্রা আগমন করে; 

বহির্জগতে যখন চন্দ্রম৷ অস্তমিত হইয়। 

অরুণ-সারথি আবিভূতি হয়, অন্তর্জগতে 
তখন নিদ্র! ভাঙিয়! গিয়। ধ্যান আবিভূত 

হয়; বহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত 

হইয়] মধ্যাহ্ন দ্রিবা আবিভূতি হয়, অস্ত- 
জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়। গিয়া কম্ম-চেষ্টা 

আবিভূত হয়; এইরূপে নিদ্রা চিন্তা এবং 
চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্তিত হয়; 

আর, বৃত্তের ন্যায় আবপ্ভিত হয় বলিয়াই 
উহ্বার। প্রধানত বৃভি শবের বাচ্য; মনুষ্যের 

আর আর যত গরকার মনোরৃত্তি আছে, 

সমস্তই এ তিনটি মূল-বৃত্তির ডালপাল। ; 
যেমন চিন্তার ডালপাল। কল্পন। স্মৃতি 

যুক্তি ইত্যাদি ; চেষ্টার ডালপালা--প্রযত্ 

উদ্যম অধ্যবসায় ইত্যাদি; নিদ্রোর ডাল- 

পাল।-_আলস্য অবসাদ বিলাম ইত্যাদি । 

গুণ-রৃত্তই -ভ্রিগুণ-চত্রই-_মনের তিনটি 

মূলতম বৃত্তি) আর, সে তিনটি বৃত্তি পর- 

স্পরের সহিত সহ জড়াজড়ি করিয়! 
থাকিলেও তিনের এর ও'র তার মধ্যে 

পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আমর! কিছুমাত্র 
বাধা অনুভব করি না। চেষ্টার সঙ্গে 
বদিচ কখনে। বা চিন্তা জড়ানে। থাকে 
(যেমন কর্ম্ম-চেষ্টার সঙ্গে অন্ন-চিন্তা) ) 
কখনো! বা নিদ্রা জড়ানো থাকে (যেমন 

পরিশ্রান্ত পাখা-বেছারার পাখাটানার সঙ্গে 
নিদ্রা); নিদ্রার সঙ্গে যদিচ কখনে বা 
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চিন্তা জড়ানে! থাকে (যেমন চিন্তানুরূপ ৷ 

স্বপ্ন, কখনো! বা চেক্টা জড়ানো! থাকে 
(যেমন ঘুমের ঘোরে কথা কওয়া। অথব! 

যাহ! তদপেক্ষা আরো আশ্চধ্য-_ঘুমের 

ঘোরে চলা-ফের1) ; চিন্তার সঙ্গে যদিচ 

কখনো! ব চেষ্টা জড়ানো! থাকে (যেমন 

দুরূহ বিষয়ে মনঃসংযোগ), কখনো ₹' 

নিদ্রা জড়ানো থাকে (যেমন সন্যমনক্- 

ভাবের দিবা-স্বপ্ন) ; বৃত্রিত্রয়ের মধ্যে ঘদিচ 

এইরূপ ঘনিষ্ঠ মাখামাখি-ভাব সর্ববধ1ই 
দেখিতে পাওয়। যায় ; কিন্তু তাহ! সন্ত্বেও 

আমর! তিনের ইতরেতর-প্রভেদ স্থম্প- 

বাপে উপলব্ধি করি, আর, সৃম্প$রূপে 
উপলব্ধি করি বলিয়াই তিনকে পৃথক্ 
শামে নির্দেশ করিতে সমর্থ হই। এই 

গেল ত্রিগুণের গুণ-পরিচয় । | 

দ্বিতীয় ; ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোঁষের ' 

সন্বন্ধ-নিবূপণ | চিত্ত! চেষ্টা এবং নিদ্রা, 
এই তিনটি মূল মনোবৃত্তির সহিত, ক্রমান্বয়ে 
বাঁত পিত্ত এবং কফ এই তিনটি দৈহিক । 
মূল উপকরণের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান | 
রহিয়াছে ; তাহার সাক্ষী__দেশশুদ্ধ সকল 

লোকেই জানে যে, শ্রেম্বা বাঁড়িলেই নিদ্রা ৷ 
বাড়ে, আলস্য বাড়ে এবং গা মাটি মাটি । 
করে ; পিত্ত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত 

হয় এবং ছট্ফটানি বাড়ে-_চেষ্টা বাড়ে; 
বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে__কল্পন! 

বাড়ে। 
ক্রমশ । 
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1119. 

স্কিি.. 

ঈশ্বরের সৃষ্টি নৈপুণ্য । 
খা ১--মাকড়সার জাল। 

আমরা দেখি যে মাকড়সা নিজের 

দেহ হইতে এক প্রকার সুত্র বাহির ক- 
রিয়া আপনার বাসস্থান নিশ্পীণ করে। 



১৯৮ তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৩ কম, ১ ভাগ 

কিন্তু এই বাসস্থান নির্দাণ করিবার এক 
একটী সুত্র যেক্ধূপ স্থকৌশলে নির্টিত 
হয়, তাঁহা ভাবিতে গেলে একেবারে 

নির্বাক হইয়া! পড়িতে হয়। প্রত্যেক 

মাকড়পাঁর উদরের শেষভাগে চারিটা বা! 

ছয়টা সূত্রনির্দমীণ যন্ত্র আছে। প্রত্যেক 
যন্ত্রেআবার কতকগুলি অতি সুক্ষ ছিদ্র 
আছে। কোন স্থবিখ্যাত পগ্ডিতপ্রবর 
(86৪9৮) বলেন যে, এই এক একটা 

যন্ত্র এক একটা সুচীর অগ্রভাগের ন্যায় 
সুক্ষম হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটাতে 
সহত্র করিয়। সুক্ষষততর ছিদ্র আছে। এ 
সকল ছিদ্র হইতে সহক্ধারে সুত্র নির্গত 
হইয়! সূত্র-নিন্নীণ-যন্ত্র হইতে দশ ইঞ্চি 
দূরে একত্র মিলিত হয়। তখন আমর! 

জাল নির্মাণ করিবার একটা মাত্র সূত্র 
প্রস্তুত দেখিতে পাই। চারি হাজার সুত্রে 
একটা সূত্র প্রস্তুত হইল, অথচ তাহা 

এত সুক্ষম যে সহজে চক্ষু বারা দেখা যাঁয় 
না। কে এই মহান্ কৌশলের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়। বলিতে পারে যে ইহার 
অফ্টা! নাই-_-ইহা ঘটনার চক্রে ঘটিয়া 
গিয়াছে ? ইহাও সেই বিশ্বকর্্মার সৃষ্টি) 
ধার ইচ্ছায় এই ছ্যলোক ভূলোক সমুদয় 
বিধৃত হইয়। স্থিতি করিতেছে । 

রজত 

সৎপ্রসঙ্গ। 
ধর্মের বল। আমেরিকার কোন 

স্থপ্রসিদ্ধ কবি তীহার দৈনন্দিন লিপিতে 

লিখিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি এক দ্রিন 

এক ধন্মপ্রচারকের মহিত কোন উম্মাদ- 

নিবামে গমন করিয়াছিলেন। প্রচারক 

সেইখানে উপাসনা করিলেন এবং তৎ- 
সঙ্গে একটা সঙ্গীতও করিয়াছিলেন । এই 

শপ সপ 

উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদিও অপরা- 

পর সময়ে অত্যন্ত গোলমাল করিত কিন্ত 

প্রচারক যখন উপাসন। ও সঙ্গীত করিতে- 

ছিলেন, তখন তাহার! সকনেই পুত্তলি- 

কার ন্যায় নির্বাক হইয়া শ্রবণ করিতে- 
ছিল; অনেকে উক্ত সঙ্গীতে যোগদান 

পর্ধ্যস্ত করিয়াছিল । কবি দেখিয়। শুনিয়! 

অবাঁক হইলেন; এবং জিজ্ঞাদ। করিয়াছেন 

যে,বুদ্ধির অতীত সেই পরমেশ্বর যে ইহা- 
দিগের অন্তরে শান্তিপ্রদান করিতেছেন, 

ইহাই কি তাহাদিগের এইরূপ অন্তর্নিহিত 

ধর্দভাবের মধ্যে, উপাঁসনীকালীন এই 
রূপ শান্তভাবের মধ্যে প্রকাশ পায়না? 

বাস্তবিক ধন্মেরবলে আমর! যে শান্তি 

লাভ করিতে পারি, তদপেক্ষা আর কিসে 

অধিকতর শান্তি লাভের প্রত্যাশ! করিতে 

পারি ? 

ধর্মে রক্ষা । অর্থে মত্ত হইয়া! আমাদের 
যতক্ষণ পরের বিষয়ে হিংস! হয়, ধন্মে মত 

হইয়া আমাদের ততক্ষণ পরের বিষয়ে 
হিংসা শুভ। (ধন্মের সময় যে পরের 

বিষয়ে হিংসার কথা বলিলাম, তাহার অর্থ 

ষড়রিপু হননেচ্ছ)। 
ধর্ম অর্থের শীর্ষে । ধর্মকে আগে দেখ 

চাই তাহার পরে অর্থ। ধর্মের আশ্রয়ে 

অর্থ বিরাজ করিতেছে । তাড়াতাড়ি যে 

আমর! ধন্মকে বাদসাদ দিয় অর্থের প্রতি 

আকৃষ্ট হই তাহ! আমাদের পক্ষে অশুত 
লক্ষণ । ধন্মকে বাদ দিয় ধন্মকে অগ্রে 

স্থান না দিয়। অর্থকে অগ্রে স্থান দিতে 
যাইলেই আমাদের ক্ষতি বই লাভ নাই। 
আগে ধন্মকে রক্ষা কর পরে অর্থ কাম 

সমস্তই রক্ষা পাইষে। 

ভি আবছিট 



ঘাখিন ১৮ ১৩ সংপ্রসজ ১৯৪) 

সত্যানুসন্ধান। সত্যকে লাভ করি- প্রাপ্তিম্বীকার ও সমালোচনা । 
বার ইচ্ছা থাকিলে সত্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা আবশ্যক । সত্যের প্রতি লক্ষ্য 

স্থির ন। রাখিলে সম্ভবতঃ সত্য লাভ করা 

দুরূহ হইয়া উঠে। আর যদি সত্যের 
পরিবর্তে আপনার প্রতি অধিকতর লক্ষ্য 

রাখি, তাহা হইলে সত্য লাভ করিবাস 
পরিবর্তে আপনারই সঙ্কীর্ণত: সংগ্রহ 
করিতে হয়। 

যে রুক্ষ পুষ্পোর্দপিমকাঁলে পুষ্পিত হয় ৃ 

আমরা কৃতজ্ঞত! সহকারে স্বীকার 
করিতেছি যে পাথুরিয়াঘাঁটা নিবাসী 
শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঠাকুর তাহার সংগৃহীত 
ইংরাজী, ফরাসী ও বাঙ্গাল প্রায় ছুই 

শত গ্রন্থ আদি ব্রান্মলমাজের পুস্তকা- 

। লয়ের উন্তি সাধনার্থ দান করিয়াছেন । 

হরনাথ বাবুর এই সদদস্টান্ত সাধারণের 

| অনুকরণীফ। 

যোগনাথ। 

হরিলীলা-__২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। 

নাই, তাহা! হইতে ফলের সময়ে ফল- গ্রস্থখান পড়িলে স্থানে স্থানে প্রকৃতই 
লাভের প্রত্যাশ! বৃথা । 

দেখ! যায় যে প্রীতিআোত উচ্চ 
অপেক্ষা নিন্নাভিযুখেই প্রচুর পরিমাণে 
ধাবিত হয়। সন্তানের মাতৃভক্তি অ- 
পেক্ষা মাতার পুত্রবাৎসল্যই দৃঢ়তর দেখা! 
যায়। 

পরমমাতা৷ তীহাঁর সম্ভানদিগকে যে- 
রূপ শ্লেহ প্রদর্শন করেন, কোন্ মানব 

তাহাকে সেরূপ প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে 
পাঁরে ? 

আমাদিগের প্রকৃত অভাব অতি অল্প 
এবং অল্পেই দূর করা যায়। কিন্তু আমা- 
গ্লিগের কান্ননিক অভাব এত অধিক যে 

কিছুতেই সেগুলি মিটান যায় না । 

আত্মনিন্দাই বিনয় নহে। 

মহান্ সত্য সর্বাপেক্ষা সরল; 
মহান্ আত্ম। সর্বাপেক্ষা! সরল । 

1 ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যাইতে হয়। গ্রন্থ- 

। কার “নিবেদনে” যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি- 

য়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহ। নফল হইবে 
আশা করা যায়। এক কথায় গ্রস্থখানি 

প্রকৃত ভক্তের পক্ষে অতি উপাদেয় বোধ 

হইবে। প্রথম খণ্ড যেরূপ উদার ভাবে 
লিখিত হইয়াছে, বর্তমান খণ্ডে ছু একটা 

স্থলে সেরূপ উদারতা রক্ষিত হয় নাই, 
একটুখানি সাম্প্রদায়িকতার ছায়া আসিয়! 
পড়িয়াছে। আর একটী কথা-_*পিতৃ- 

দেবের স্বৃত্যুতে” ইত্যাদি (২৯৫ পৃঃ) এরূপ 

ভাবের কথা ন! থাকিলেই উত্তম হইত । 

বিজ্ঞাপন । 

আগামী ২র৷ কান্তিক রবিবার কালন। 

ব্রাহ্মসমাঁজের চতুবিংশ সাম্ঘৎনরিক উৎনব 
উপলক্ষে প্রাতে ৮ টার পর ও সায়ংকালে 

৭॥ টার পর ব্রহ্ম উপাসনা হইবে, তক্ত 
সাধকরৃন্দ উপাসনাঁয় যোগ দিয়া সুখী 
করিবেন। 

শ্ীবিহারীলল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সম্পাদক । 
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দক্পনাহ্জলিকলবন্মানীীতাপ্যল্ ন্িত্বলাব্নীপ্পতিত অ্রভ্বলভ্তক্মাল । অভীন লিশ্ব প্লালললন্দ স্তন ব্বনন্্প্িক্নমননীন্ধালনাহিলীরল্ 

১৮৬৩ অক 

ঝঙ্জন্যানি ভরজ্জলিশন্ত ব্ব্বামমযঘজ্মতিন্ ভশ্রহার্দিলভৃগূন ঘুখলদ(ললনিলি। হজ্জহ লন্তীবীনাভ্তলযা 

আব্লিজনীস্ষিজ্ঞান্ব খ্বলক্মলি|। লগপ্তিন্ দীলব্বব্য দিযন্জান্যঘাঘলজ্্ লহুনান্ভললীজ । 

চি ০, 

গান। ৷ স্ত্রীমৎ, প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের 
রাশিণী_ ভৈরবী । উপদেশ | 

তোমাঁর মহিম। গাঁহিবাঁরে দ্বিতীয় উপদেশ-_ পৃথিবী | 

যাঁচিছে অভয় দাঁন ; (১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১, 

অভয় পাইয়! দ্িশি দিশি ১৮১২ শক। 

শোনাব তোমারি নাম। এই যে অগণ্য নক্ষত্র অসীম আকাশে 

হাঁসিয়। উঠিবে তরু লতা, ভ্রাম্যমাণ, আমাদের পৃথিবী তাহাদের 
পাইয়! নৃতন প্রাণ ; মধ্যে একটী সামান্য গ্রহমাত্র। আবার 

উঠিবে গাহি বিহগগণে উহার মধ্যে তুমি এত ক্ষুদ্র যে গণনার 
মধ্যে আইস না। আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র 
কীট হইলেও আমাদের কত উচ্চ অধি- 

'কার। ঈশ্বর কেবল আমাদিগকেই তী- 

শুনিয়া তোমার নাঁম ; র হাকে জানিবার অধিকারী করিয়াছেন। 
পুণ্য প্রেম আমিবে, সেগানে | “দূর্ধ্য ষাহার মহাসভার সামান্য একটা 

করিবারে যোগদান । ূ জ্যোতিক্সান্ বিন্দু, তাহার মধ্যে আপনাকে 

ূ 
ূ 

ৰ 
| 

উচ্ছাস-পৃরিত গান । 

পাঁপতাপ যত দুরে যাবে 

বিশ্বজগত উঠিবে জাগি, বড় দেখা বিনয়ের নিতান্ত বহিভূতি” 
করি সে অম্বত পান ; | (হাফেজ)। মান অভিমান পরিত্যাগ 

_ করিয়। বিনীত ভাবে, কাতর প্রাণে তাহার 
মত্ত হইয়া করিবে শুধু 

দিকে অগ্রসর হও, তবে তাহাকে প্রাপ্ত 
তব দেব! জয় গান। রে 

জয় জয় ভগবান ! এই যে অশীম আকাশে অগণ্য নক্ষত্র 
__ ঘুরিতেছে, তাহ্শরা! সকলে মিলিয়া একটি 



১২২ _ তত্ববোধিনী পত্রিক। হিট 

ত্্র_ঈশ্বর শঙ্গুস্বরূপ হইয়! সমুদয় ধারণ | প্রভৃতি প্রকাগড প্রকাণ্ড জলজন্তর স্থৃষ্টি 
করিয়া! রহিয়াছেন। এই সৌর জগতের | হইল। তাহার পরে যখন ক্রমে স্থলভাগ 
পরস্পরের মধ্যে একটী ঘনিষ্টতম যোগ | অরণ্যময় ভইয়! উঠিল, তখন আবার মেই 

রহিয়াছে । তাহার পালনী শক্তি এমনই | অরণ্যের উপযুক্ত স্ুপ্রকাণ্ড হস্তী (%082০6) 
আশ্চর্য্য। পৃথিবী একটা৷ স্ুপ্রকাণ্ড বেলুন : প্রভৃতির উৎপভি হইল। কিন্তু তখনও 
যন্ত্র। পৃথিবীর দ্রুতগতির বিরাম নাই! | অগ্ন্যৎ্পাতের বিরাম নাই। ভূগর্ভস্থ দ্রব 

ইহার উপরে ভূলোকনিবাসী যাঁৰতীয় ; ধাতু সমূহের আলোড়নে উচ্চস্থান নিম্ন 

জীবগণ আপনাঁপন অন্ন পান লাভ করিয়া | হইল, নিন্নস্থান উচ্চ হইল, সমুদ্র পর্বতে, 
স্থে কালযাপন করিতেছে, অথচ ইহা | পর্বত সমুদ্রে পরিণত হইল । সেই যুগ- 
হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। তাহার ; পরিবর্তন কালের ঘোর মহাপ্রলয় কাণ্ডের 
কৌশল কি আশ্চ্ধ্য ! ৰ নিদর্শন বহুশতাব্দী পরে আজও আমর! 

এই পুথিবী অতি পূর্বেব একটি স্থপ্র- | প্রত্যক্ষ করিতেছি । হিমাঁলয়-সমান অভ্র- 
কাণ্ড অগ্থি-গোলক ছিল। জীবজন্ত ওষধি | ভেদী পর্বতের উন্নততম চুড়ায় আজও 
ভূতির চিহ্ন মাত্র দেখা যাইত না । ক্রমে ূ আমর] সমুদ্রজাত জীবজন্তর অস্থি-আবরণ 

পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন (01) পড়িল। | বিস্তর দেখিতে পাই । এই সময়ে প্রচণ্ড 

ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি উত্তপ্ত দ্রবধাতু; ৷ বাত্যাঁর প্রভাবে বৃক্ষরাজি শিশ্মূল হইয়া 

বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আব- ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং ভবিষ্যতে 
রণ। সৃর্ধ্যও তখন ঘোর বাস্পময় মেঘে ' পাথুরিয়। কয়লারূপে মনুষ্যের অশেষ উপ- 
আরৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে । কার সাধন করিবার জন্য ঞোথিত রহিল । 
বাষ্প উখ্িত হইয়া পুনরায় জলবূপে ! সমুদ্রস্থিত শঙ্খপ্রবাল স্থানে স্থানে ম্বৃত 
পড়িতে লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর ৷ হইয়া রাশীকৃত হইতে লাগিল ; আবার 
মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর গোলমাল চলিতেছিল। | তাহাদের সন্তান সন্ভতি এ গুলির উপরেই 
একদিকে যেমন ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে | প্রাণত্যাগ করিয়। প্রবালস্তপ পরিবদ্ধিত 

লাগিল, তেমনি আবার আগ্নের় গিরি ; করিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে 

হইতে অগ্নি পৃথিবীর আচ্ছাদন ভেদ ক- প্রবাল দ্বীপে পরিণত হইল । ক্রমে ওষধি 
রিয়া উঠিতে লাগিল; চতুদ্দিকে ভয়ানক | বনস্পতির জন্ম, জীবজন্তর আবির্ভাব নুতন 
ভূমিকম্প হইতে লাগিল ; কতক স্থান বা | শোভায়, নূতন সৌন্দর্ষ্যে পৃথিবীকে আ- 
উপরে চলিয়া! গেল-_পর্বত হইল; কতক ; লো'কিত করিয়! তুলিল। অগ্নিময় গোলক 

স্থান বা গর্ভ হইয়া গেল__জলের আধার | হইতে এই শোভন স্বন্দর পৃথিবীর স্থন্টি। 
সমুদ্র হইল। কিন্তু তথাপি পৃথিবীর | কি আশ্চর্য্য কৌশল এই মর্ত্যলোককে 
গতির বিরাম নাই। পৃথিবী জলও স্থলে | শোভাসৌন্দ্য্যে ভূষিত করিল। 
বিভক্ত হইয়! ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে এইরূপে কত যুগ গিয়াছে, তবে এই 
লাগিল । পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় আপিয়াছে। 

এইরূপে যুগযুগান্তর চলিয়! গেল। | পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়া স্পঙ্টই 

ক্রমে কীটাু শব প্রভৃতি জলজন্তর স্থ্টি | বোধ হয় যে, যেমন উত্তর আমেরিকার 
আরম্ভ হইল। ক্রমে মকর, কুস্তীর | সহিত দক্ষিণ আমেরিকা সংযুক্ত আছে, 

পাপা পপ পপ শা স্পা শি শা শি শিস স্পা? 

পপ, পপ 

পর পপ 



কার্তিক ১৮১৬ প্রাপ্ত ১২৩ 
সক [যা 

সেইরূপ পূর্ব্বে ইউরোপের সহিত আফি- | অন্ধকার দূর. হইল, আবার চন্দ্র সম- 
কার, এপিয়ার সহিত অস্ত্রেলিয়ার সংযোগ | গ্রির তিনটা আঁবর্তনে শনিগ্রহের অন্ধকার 

ছিল। যেন সকল দেশ একত্রিত হইয়। ! দূর হইল। দেখ, ঈশ্বরের রাজ্যে চারি- 
এক মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। ক্রমে । দিকে সমত! রক্ষা! করিবার জন্য কেমন 
ভূমিকম্পের আক্রমণে নূতন পর্বতের | বিচিত্রতা বর্তমান। একের অভাব তিনি 
জন্ম হইল। জল সমূহ অপেক্ষাকৃত নিন্ন 

ভূভাগে প্রবেশ করিয়া আঁফিকাকে ইউ- 

রোপ হইতে, অস্্রেলিয়াকে এসিম়! 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । 

অন্য মকল দ্বার কেমন পূর্ণ করিতেছেন__ 
আলোকের পরিবেশন তাহার উপমা । 

সৃষ্টির মধ্ধে তীর মঙ্গল ইচ্ছা অবিশ্রান্ত 
কার্ধা করিতেছে । তিনি তার সেই মঙ্গল 

। ইচ্ছ। আপনি নিত্যই জানিতেছেন । আলোককিরণের পরীক্ষায় যতটুকু 
| 

উপলব্ধি হয়, ধুমকেতুস্থ পদার্গের বেশ্লেষণে | ৰ প্রেমের আকর করুণাময় পরমেশ্বর 

মনুষ্য-জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববোপরি যাহা দেখা যাঁর, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে । 

বলা যাইতে পরে যে, পৃথিবীতে যে সকল 
। মনুষ্যের উপকারের জন্য কত প্রকার 

্প্িপ্রণালী বিশ্ব- | 
রাজ্যের চারিদিকে একইরূপ; কিন্তু এই 

বিচিত্রতার সঞ্চার ' 

করিপ্না দিয়াছেন | যেমন বৃহস্পতির চারি 

ধাতু আছে, তাহার অনেকগুলিই সৃর্য্যেও 

বর্তমান। ঈশ্বরের 

এক্যের মধ্যে তিনি 

চন্দ্র। বৃহস্পতি সূর্য্য হুইতে বহুদূরে 
আছে বলিয়। এক চন্দ্রে তাহার অন্ধকার 

বিদুরিত হয় না এবং এই চন্দ্রগুলিও সূর্য্য 
হইতে অনেক অন্তরে স্থিত বলিয়া নিজেও 
বেশী জ্যোতি্বান নহে। এই জন্য 

পৃথিবীকে এক জ্যোতিত্মান্ চন্দ্র দিয়! 
রৃহস্পতিকে চারি ক্ষীণজ্যোতি চন্দ্র 

দিলেন এবং উভয় গ্রহের আলোকের 

সমতা রক্ষা করিলেন। সূর্ধ্য হইতে দুর- 
স্থিত মন্দগামী শনিগ্রহের তিনটা আ- 
লোকময় পরিধি দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল 

করিলেন। এই পরিধি আর কিছুই নহে, 

কেবল চন্দ্র সমূহের সমষ্টি মাত্র । সেই 
অসহখ্য চক্দরের কিরণে সেখানে কিনা 

জানি শোভা_-যেন তিনটী দীপমালার 
ঘারা বেছ্রিত রহিয়াছে । এক চন্দ্রের যে 
আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইল, 
চারি চন্দ্রের সেই আলোকে বৃহস্পতির টিউটর উিসিউিউিউউউিটিউিসসিউউটিউটউউউিটউউউউউউউউউউউউউউউউউ ১ ই শি 

স্থাপন করিয়াও মিরন্ত নহেন। তিনি 

বৃক্ষলতা! স্থজন করিলেন, দেশভেদে কত 

ফলফুলের বিচিত্রতা সম্পাদন করিলেন ; 
ওষধের জন্য কত লতাগুল্ম স্বজন করিলেন; 
সারের উপকার সাধনের নিমিত্ত লৌহ 

প্রভৃতি কত ধাতু এবং শোভা সৌন্দর্য 

সাধনের জন্য কত বিচিত্র রত্ব-রাঁজির 

ভাণ্ডার ভূগর্ভে নিহিত করিয়া দ্রিলেন। কি 

আশ্চধ্য তাহার দয়া! কি অনুপম তাহার 

করুণ! | 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শান্তি; হরিঃ ও । 

প্রাপ্ত । 

ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞত। ও মানবা- 

সবার স্বাধীনতা | 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

দেখান হইল বটে, আমাদিগের ইচ্ছা! 

স্বাধীন নহে, ইহ! ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের 
অধীন, স্থতরাং তিনি মানবাত্মার ভূত ভবি- 

ষ্যৎ ও বর্তমান কার্য্যকলাপ জ্ঞাত আ- 

ছেন, কিন্তু এক্ষণে এক বিষম সমস্যা 
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উপস্থিত । আত্মার স্বাধীনতা না থাকিলে, | টীতে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের 

আত্মার দায়িস্থ বোধ ও ফাধ্য-চেষ্টা বিড়-| প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে আমরা এক বিষয় 
স্বন! হইয়া! পড়ে। আমর! অবস্থার দাস ; ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে গমন করিতে পারি 

হইয়াযাই। স্বয়ং ঈশ্বর পাপ ও পুণ্য | বলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা আছে বোধ 

কারের কারণ হইয়া যান। ঈশ্বরে নির্দ | হয়। কিন্তু এই বিষয়ান্তর গমনের প্রকৃত 
মতা, অসমদিত। প্রভৃতি দোষ অর্শে, | কারণ কি আমরা অনুসন্ধান করি না। 

এবং আত্মায় অলসতা প্রশ্রয় পায়। ইচ্ছা- | স্থখ ও দুঃখের উত্তেজনাকে প্রধান কারণ 

ময় পরমেশ্বর ইহ1 নিরাকরণার্থ মানবা- ; বলিয়া আমর! বিবেচন। না করিয়া আপন 

সবার স্বার্ধীনত! ন! থাকলেও মানব হৃদয়ে | ইচ্ছাকেই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ 
এক বিশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে ইহার ! করি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবি- 

স্বাধীনতা আছে। আকাশের নীলিমা দ্রুত হইবার পুর্বেব মনুম্যগণ উদ্ধ হইতে 
যেরূপ সত্য ঘটনা ন। হইলেও দর্শকের | ভূপুষ্ঠে পতিত হইলে যেরূপ মনে করিত 
নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তাহারা আপন ইচ্ছ! ক্রমে ভূপৃষ্ঠের দিকে 
মানবাআ্সীর স্বাধীনত। না| থাঁকিলেও উহ] | আইসে, কোন শক্তির দ্বারা আকুষ হইয়! 
আমাদিগের নিকটে স্বাধীন বলিয়া! বোধ র আইসে না, সেইরূপ মানবগণ স্থখের 

ূ 

ৃ 

হয়। পরমেশ্বর এই বিশ্বীসটা আমাদিগের | আকর্ষণী শক্তি দ্বার বিষয় হইতে বিষয়া- 

অন্তরে এরূপ প্রবল করিয়। দিয়াছেন যে ; স্তরে আকৃষ্ট হইয়াও মনে করে তাহার 
শত শত লোক উহার বিরুদ্ধে অভিমত | আপন ইচ্ছানুষারী আইমে। যাহ! হউক 

ব্যক্ত করিলেও উহা! নষ্ট হয় না। এমন | উক্তবিশ্বানটা চিরকাল আমাদিগের হৃ- 
কিআত্মার স্বাধীনত। নাই, এই কথা | দয়ে রাজত্ব করে না। কিন্তু উহা! কাহারও 

চিন্তা করিবামাত্র প্রাণে অশান্তি উপ- | কথায় বা কোন যুক্তি ঘর! দূরীভূত হয় 
স্থিত হয় । আমাদিগের আত্মার স্বাধীনতা | না। মানবাত্সা কল্পিত ন্বাধীনত। ধনে 

কল্পনা করিবার একটা কারণও আছে। | ধনী মনে করিয়া কল্পিত আত্ম প্রভাবে 

আমরা কোন একটা বিষয়ে বদ্ধভাবে | সংসারে স্থুখী হইবার নিমিত্ত চেক্টা করে, 
[নযুক্ত থাকি না, অর্থাৎ কোন একটী বি- | বহু চেষ্টা করিয়াও যখন প্রকৃত স্থুখ প্রাপ্ত 
ষয় আমাদিগকে স্্খই প্রদান করুক আর ! না হয়, তখন তাহার আত্মপ্রভাবে স- 

ছুঃখই প্রদান করুক, তাহাকেই লইয়া : দ্দেহ জন্মে এবং পরে বুঝিতে পারে 
আমরা কাঁলাতিপাত কার না। কোঁন ! তাহার কিঞ্চিম্মাত্রও স্বাধীনতা! নাই এবং 
বিষয়ে নিথুক্ত হইয়! যদি আমর! ছুঃখ | সে পরমাত্বীর নিতান্ত অধীন। এই সময়ে 

প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলন্ঘে তাহাকে | মানবাত্মা আপনাকে অতিশয় দীন হীন 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ন্ত্বখকর | ও দুর্বল দেখিতে পায়। স্থখী হইবার 
বিষয়ে প্ররৃত্ত হই। এমন কি কোন স্থখ- | নিমিভভ মে কেবল ইঈশ্বরকৃপার উপর 
দায়ক বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াও যদ্যপি আ- | নির্ভর করে|. দয়াময় ঈশ্বর তাহার ব্যাকু- 
মরা জানিতে পারি তদপেক্ষা অধিকতর | লতা দেখিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিবার 
সুখদায়ক বিষয় আছে, তাহা হইলে | নিমিত্ত অম্বত রস প্রদান করেন। তৃষ্ণার্ত 
পূর্বব বিষয়টা পরিত্যাগ করিয়। পরবিষয়- | মানবাত্ব। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্ধারস পান করিয়। ররর সস সপ 
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আনন্দে বিহ্বল হইয়া কেবল তাহারই 
নাম গান করিতে থাকে, এবং সানন্দে 

বলিতে থাকে দত্রহ্মকূপাহি কেবলম্” । 

যাঁহা হউক আত্মপ্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরী- 
ক্ষিত ন হইলে এবং তত্বজ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

না হইলে আমাদিগের আত্মার স্বাধীনতায় 

বিশ্বাসটী অন্তর হইতে বিলুণ্ড হয় না, 
স্তরাং আযাদিগের কোন ক্ষতি হয় ন৷. 

অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমূহের স- 

পূর্ণ অধীন বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হই, সে 

অবস্থায় ভীাহার নিয়মানুযায়ী অনিত্য : 
প্রাপ্ত হইয়া আর ' বিষয় হইতে যাঁতন। 

প্রাপ্ত 

. কার ! 

১২৫ 
শা শী প্র সে 

আমর! তাহাকে অসমদর্শিতা দোৌষেও আর 
দোষী করিতে পারি না, কারণ জ্ঞানকরপ্র- 

ভাবে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় 
মনুষ্যগণ বিভিম্নঅব স্থাপন্ন হইলেও তাহা- 

দের পকলের ভাগ্য ঠিক একই প্র- 
আমরা ভাগের উৎকর্ষাপকর্ষ 

। সখ ও ছুঃখ দ্বারা পরিমাণ করিয়। থাকি । 

আমর! স্ুল দৃষ্টতে মনুষ্যগণের মধ্যে 
জীবনের যে অবস্থায় আমর! স্বাধানতাহীন কাহাকেও ভাগ্যবান কাহাকেও বা ভাগ্য- 

হীন মনে করি, কিন্তু সুক্ষমভাবে দেখিলে 

৷ জানিতে পারা যায় সকলের ভাগ্য সমান। 

আমরা তাহাকে নির্দয় বলিয়। দোষারোপ 

করিতে পারি না, কারণ জ্ঞানোন্নতি হও- 

য়ায় আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে 
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হইলেও তিনি তাহার 
অনুরূপ পুর্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দসম্পন্ন 

একটা জীব বা আর একটা ব্রন্ধ সৃষ্টি ক- 
রিতে পারেন না। তাহার স্যষ্ট জীব 

যতই উন্নত হউক না, সে জ্ঞান শক্তি ও 

আনন্দে তাহার অ্রষ্টা পুর্ণ ব্রহ্ম অপেক্ষা 

একজন সত্তর ও একজন নিরক্ষর কৃষকের 

অবস্থার বিষয় তুলনা! করিয়া আমর! যে 

সময়ে বিচার করি স্থ.লদৃষ্টিতে সত্ত্াটকে 
কৃষক অপেক্ষা ভাগ্যবান মনে হয়, কিন্ত 

সুন্মমভাবে বিচার করিলে উভয়কে সম- 

নিকৃষ্ট থাকিবেই। আবার তিনি মাঁনবা- 
আ্মাকে অতিশয় অপূর্ণভাবে সৃষ্টি করি- 
য়াছেন। তিনি তাহাকে একবারে জড় ও 

পরমার্থ জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া স্থপতি করেন 
নাই। সংসারে তাহাকে নানা প্রকার 

অবস্থায় পাঁতিত করিয় স্থখ ও ছুঃখ দ্বারা 
তিনি সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান 

প্রদান করেন । স্ৃতরাং সৃষ্ট জীবের ভাগ্যে 
অজ্ঞানতা, ছুর্ববলত। ও নিরানন্দ অপরি- 

হার্ধ্য। এই সময়ে ছুঃখকে আমর! সানন্দে 
আলিঙ্গন করি এবং তাহার প্রমাদে নৃতন 
নৃতন জ্ঞান অর্জন করিয়! উন্নত হইয়াছি 
বলিয়া করুণাময় পর়মেশ্বরের নিকটে ক- 
তই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে থাকি। 

 হয়। 

ভাগ্যবান বলিয়। বোধ হইবে। ন্যায়বান 
বিধাত1! মানবাত্সী সম্বন্ধে এরূপ একটী 
অত্যাশ্চর্ধ্য বিধান রাখিয়াছেন যে মানব- 

গণ যে অবস্থায় প্রথমে স্যষ্ট হইয়াছে সেই 
অবস্থা হইতে তাহাদ্িগের গন্তব্য স্থান-_ 
প্রকৃত সুখ শান্তির গ্রশ্রবণ ব্রন্ধ প্রাপ্তি বা 
মুক্তি প্রাপ্তির অবস্থা! পর্য্যস্ত মধ্যের পথ- 

টীতে তত্বজ্ঞান লাভের জন্য সকলকে স- 
মান পরিমাণ ছুঃখ যাতনা ভোগ করিতে 

সময়ের অল্লাধিক্য আছে কিন্তু 
৷ ছুঃ্খের পরিমাণের অল্লাধিক্য নাই। ছুঃখ 
। যাতনার পরিমাণ সকলের ভাগ্যে সমান । 
এক ব্যক্তি হয়ত ত্রিংশৎ বৎসর বয়সে 

ব্রহ্ষানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন, আবার 
একজন হয়ত পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে ব্রঙ্গা- 

নন্দ পাইতে পারেন। কিন্তু প্রথমোক্ত 
ব্যক্তির ত্রিশ বৎসরের ছুঃখ যাঁতনার পরি- 

মাণ শেষোক্ত ব্যক্তির পঞ্চাশ বৎসরের 

ভুঃখ যাতনার পরিমাণ অপেক্ষা ন্যুন নছে। 
এই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রাণের অবস্থ। 
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মোহাম্ক সংসারী ব্যক্তির প্রাণের অবস্থা! 

অপেক্ষা অধিকতর যাতনাময়। মুমুক্ধু 
ব্যক্তি প্রাণ হইতে সর্বপ্রকার সাংলারিক 

অনিত্য স্থখ ব তাহার আশাকে বিদায় 

দিয়াছে । এক্ষণে তাহার প্রাণে শুন্যতা 
পুর্ণ করিবার জন্য পে ব্যাকুল ভাবে ঈশ্ব- 
রের নিকটে কূপ! প্রার্থনা করিতেছে, স্থ- 
তরাং তাহার প্রথণে নীরমতা-জনিত যাতন। 

আসিয়াছে । পাপান্ধ ব্যক্তি যতদিন এ) 

লব্ধ স্ত্খকে অনিত্য বলিয়। বুঝিতে না 

পারে ততদিন পাপ ত্যাগ করে না, স্থতরাং 

নিত্য স্থখ ব্রহ্মানন্দ লাভে তাহার বিলম্ব 

ঘটে। মুমুক্ষু র্যক্তি শীত্র ত্রহ্মানন্দ পায় 
বটে কিন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির পূর্ব্বে অল্প. 

তাহাকে প্রাণে অধিক নীর- : সময়ের মধ্যে 

সতা মহা করিতে হয়। পাপান্ধ ব্যক্তি 

শীঘ্র ব্রন্মানন্দ পাঁয় না কিন্তু পাপলন্ধ অ- 
নিত্য স্থখ দ্বারা মাঝে মাঝে তাহার প্রাণ 

সরস থাকে । অন্য দিকে একজন কৃষক 

পাঁচটা টাক! লাঁভ করিতে পারিলে তাহার 

প্রাণে যে পরিমাণে স্থখের উদয় হয়, 

একজন সত্্াটের হয়ত একটা রাজ্যলাভ 

হইলে সেই পরিমাণ সুখ হয় না। আবার 
রুষকের পাঁচটা টাক। লাভ করিতে হইলে 

যে পরিমানে ক্লেশ সহ্য করিতে হয় সম্া- 

টেরও একটা রাজ্য লাভ করিতে হইলে 
সেই পরিমাণে কষ্ট সহ করিতে 

হয়! একটী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি একটা 
মাত্র টাকা অর্জন করিতে পারিলে যে- 

রূপ স্থখী হয় একজন নীরোগ ত্ুস্থ ব্যক্তি 

এক সহজ টাক অর্জন করিতে পারিলে 

সেরূপ স্ত্খী হইতে পারে না। অবস্থা- 
ভেদে এক বিষয় হইতে আমাদিগের অন্তঃ- 

করণে বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদয় হয়, 

স্বতরাং অবস্থ। বৈচিত্র দ্বারাও স্থখ ও ছুঃখের 
পরিমাণ জগতে সমান থাকিতে পারে। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

সস রে, পর পপ 

১৩ কল্প, ১ তাগ 

সখ ও দুঃখ দ্বারাই যখন আমর! ভাগ্যের 
পরিমাণ করি তখন অবস্থা বিভিন্ন প্রকার 

হইলেও €কোন ক্ষতি হয় না, ফলতঃ ঈশ্ব- 
রের কৃপাদৃষ্টি নকলের উপর সমান ভাবে 
পতিত হইতেছে, ইহা স্পক্টরূপে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সময়ে জগতে আর 
অলনত। দেখিতে পাঁওয়। যায় না । স্বয়ং 

ঈশ্বর যে স্থনের নিয়ন্ত1, সেস্থানে কে 

অলম থাকিতে পারে জ্ঞানের খর্ববত৷ 

। বশতঃ আমরা অলপতার ভয় করি, কিন্তু 

দয়াময় ঈশ্বর এরূপ কৌশলে এই জগৎ 
হষ্টি করিয়াছেন যে মনুষ্য যদি স্বয়ং ঈশ্ব- 
রকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলেই সে 

স্থির হইতে পারে, নতুবা দে অন্য যে 
কোন বিষয় ধরিয়। থাকুক না, মে কখনই 

স্থির থাকিতে পারিবে না। অশান্তিরূপ 

অগ্রিদ্ধারা তাহার প্রাণ দগ্ধ হইবেই! 
স্থতরাং মনুষ্য ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধনী হউক 

বা মানী হউক, রাজ! হউক বা প্রজ! হউক 
যে অবস্থায় থাকুক, তাহার শান্তি নাই। 
তাহার প্রাণ শীতল করিবার একটা উপায় 

নির্ধারণ না করিলে নিস্তার নাই। এই- 

ন্ূপে যে যেখানে থাকুক, করুণাময় পর- 

মেশ্বরের নিয়ম ক্রমে বিলম্বে বা অবিলম্বে 

সে তীাহারই পদচ্ছায়ায় উপস্থিত হইয়া 

সংসারতপ্ত হৃদয়কে শীতল করে। অজ্ঞা- 

নত। নিবন্ধন আমর সুখ শাস্তির নিলয়ে 

একবারে উপস্থিত হইতে পারি না, কিন্ত 

ঘুরিয়। ফিরিয়। অবশেষে স্থখস্বরূপ দয়া- 
ময় ঈশ্বরের কৃপায় তীহারই দ্বারস্থ হই। 
ফলত সাধু, অসাধু, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী, 
অজ্ঞান, কনম্মা অকন্মী সকল ব্যক্তিই এক 
নিয়ম সুত্রে গ্রথিত। 

এক্ষণে এক প্রশ্ন হইতে পারে, মানবা- 
আর স্বাধীনতা যদি বাস্তবিক নাই, তাহ! 

। হইলে ঈশ্বর কি কারণে আমাদিগের হৃদয়ে 
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স্বাধীনতার একটি ্রমাত্মক বিশ্বাস রোপণ 
করেন? ইহার কারণ এই যে আমর! 
পুর্ণজ্ঞান লইয়া! জন্মগ্রহণ করি না, স্থতরাং 
সংমারের ছুঃখ যাঁতনার বিধান দেখিয়! 

আমর! ভীত হই এবং ছুঃখ যাতনা কিরূপে 

মঙ্গলের সোপান ইহা সহজে বোধগম্য 

হয় না। তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরকে দয়া- 

বান ও মঙ্গলময় বলিয়। গ্রহণ করিতে | 

পারি না। ঈশ্বরের নিষ্ঠরত। যদি প্রথঘেই 
আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়! যায় 

তাহা হইলে তাহার প্রতি আমাদিগের 
ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্দীপনা হইতে পারে ন1। 

দয়াময় ঈশ্বর ইহাব নিরাকরণার্থে কৌশল 
দ্বার আমাদিগকে আত্ম।র স্বাধীনতা-ধম্মে 

বিশ্বাসী করেন। স্ত্রতরাং সংনারে ছুঃখ 

যাতনার শ্রোত দেখিয়া আমর। ঈশ্বরকে 

ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি, 

রঃ 

| 
| 
| 

না, আমরা স্বয়ং ইহার কারণ বলিয়। মনে , 

করি এবং আমাদিগের দায়িত্ববোধ ও 

জন্বে। 

অ।র একটা বিষয় আলোচন। করিয়াই 
আমর! প্রবন্ধটী শেষ করিব। আমর! 

ধন্মরাজ্যে দেখিতে পাই সাধুগণ ধন্মতত্ 
প্রচারের নিমিভ অতিশয় ব্যগ্র। 

প্রতিষ্ঠিত স্বনিয়মেই বদি সকলে তত্বজ্ঞান 

লাভ করিতেছে তাহা হইলে সাধুগণের : 
ধন্মপ্রচারের আবশ্যকত। কি? আমরা 

বলি ধর্মতত্ব প্রচারের ইচ্ছাও ঈশ্ব- 

রের নিয়মাধীন। তীহারই নিয়ম ক্রমে 

সাধুগণ ধর্্মপ্রচারের নিমিত্ত দণ্ডায়মান 

হয়েন। আমরা সংসারের বিভিন্ন অব- 

স্থায় পড়িয়াই জ্ঞান লাভ করি সত্য কিন্তু 

একজন মনুষ্যের সকল অবস্থায় পড়িয়। 

জ্ঞান লাভ কর! আঁধক কাল সাপেক্ষ এবং 

ঘটিয়। উঠা সম্ভবও নহে, স্্তরাং কতক- 
গুলি অবস্থায় পড়িয়। কিছু জ্ঞান লাভ 

১২৭ 
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করিবার পর পরোক্ষ ত্ঞন দ্বার। আমা- 

দিগের পেই পুর্ববার্জিত জ্ঞান বর্ধিত হয়। 
দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের এই মহান্ মঙ্গল 
সাধনার্থ সাধুগণের হৃদয়ে ধন্মতত্ব প্রচারের 

বলবতী ইচ্ছ। প্রদান করিয়াছেন । জগতে 

কোন বস্তু অকারণ অবস্থিতি করে না। 

সকলই মঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভাতিপ্রায় 
সংসিদ্ধিল নিমিত রহিয়াছে । একটা 

সামান্য বানুক! কণ।ও তাহার অনভি প্রায়ে 

[নান্তরিত হইতে পারে না । » 

শপ সা হা স্পেস চেরার চা রস 

*₹ সম্পাদকের মন্তব্য | 

বর্তমান প্রস্তাবের অনেকগুণি কথা একসপ সত্য 

মিথ্যান জড়িত যে, তাহার অন্তগত সত্যকে মিথা। 

হইতে বাছিযা লওয়া ক্ষকঠিন। লেখক বিষয়-ভোগ- 

জনিত ক্ষণিক সুখ এবং ব্রহ্মদহবামেব স্থায়ী স্থথ এই 

ছুইকে একই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এইটিই গোলযোগেব 

মূল। জুখেব মাকর্ষণে চাণিত হওয়। স্বতদ্থ এবং সুখের 

স্থাদ্িত্ব অস্তারিত্ব বিবেচনা করিয়। স্থান্নী স্থথের অন্বেষণ 

কর! স্বতন্ন। স্বখের আকর্ষণ হইতে উপরে ন! উঠিলে 

তাহাব স্থায়িত্ব অস্তায়িত্ব বিবেচনা সম্ভবে না। পশু 

৷ পক্ষীরা সুখের আকর্ষণে চালিত হয়, কিন্তু তাহার 

স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব বিবেচন। তাহাদের মনকে এক মুহু- 

তেব জন্যও অধিকাত্র করে না। মন্তুষয্যের মনো মনো 

একটি অত্যাশ্চধ্য নিগুঢ রহপা আছে- মন্ধুষোর আল্মার 
. স্বাধীনতা বলে।-পরকাল বিশ্বাস বলে।_ ব্রদ্ষজ্ঞান 

ঈশ্বর- ' 

ূ 
| 

| 

| 

বলে!__নমস্তই সেই নিগৃঢ রহস্তটিকে আশ্রয় করিয়। 

জীবন ধারণ করিতেছে। সে রহস্যটি, এক কথায় 

অসীমের সহিত সদীমের নন্বন্ধ। মনুষ্য মেদিন 

জন্মিয়া, কেমন করির়া অনাদ্যনস্ত সত্য হাত বাড়ায়, 

সংকীর্ণ পৃথিবীতে জন্মিয়া কেমন কবিয়। সর্দ্বব্যাপা 

এবং সার্ধভৌমিক সতো হাত বাড়ায়, শর্দীর পিঞ্জরে 

থাকিয়। কেমন করিয়। শুদ্ধ নুর্ধ মুক্ত সত্যের প্রতি 

উদীক্ষণ করে? প্রশ্বাট একটু স্থিরচিন্তে প্রশিধান 
। করিয়া দেখিলে স্পষ্টই আমরা অন্তঃকরণে বুঝিতে 

পারি যে, “কেমন করিয়1” তাহ! আমর। জানি ন।, 

কিন্ত মনুষ্য বে াহারই গুণে মন্তুযা নচেৎ পশুতে 

মনুষ্য প্রভেদ কেবল নাম মাত্র, এটি আমব। স্পঃ 

উপলব্ধি করিতে পারি। সীমাবদ্ধ মন্থুষোর অন্তঃ- 

করণে পরিপূর্ণ সতোর ছু য় যাহ! নিপতিত হয় পেই- 

টিই তাহার স্বাধীনতার নিদান। পরমাত্মা স্বরূপত, 



২১২৮ তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩ কর, ১ ভাগ 

স্বাধীন; জীবাত্মা পরমায্মার প্রতিবিদ্ব ধারণ করে-_ | সন্তষ্ট থাকিতে পারে না; পরিমিত সত্যের অগ্ুসন্ধান 

এই সুত্রে স্বাধীন; যদি পরমায্মার প্রতিবিষ্ব জীবা- | কোনো কালেই শেষ হইতে পারে না। পন্-পক্ষীর। 

স্মাতে সঞ্চারিত ন। হইত তাহা হইলে বিষয়ের আক- | পরিমিত বিষয়েই সন্ষ্ট-সতোর অপরিমিত মাহাত্ম্য 

ধণই তাহার সর্ধেস্দা হইত-__আত্মার স্বাধীনতার ; তাহাদের মনে আদবেই অধিকার পায় না) ফাজেই 

নাম গন্ধও তাহাতে থাকিত না। পরমাত্মার শৃক্ত- | দীড়াইতেছে যে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্ত 

ভাব আদর্শ রূপে জীবাত্মার অন্তঃকরণে প্রতিভান্ত . মনুষাবুদ্ধি কোনে। পরিমিত বস্ততে আবদ্ধ থাকিতে 

হয় বলিয়াই জীবাক্স! বিষয়-স্থখের আকর্ষণে বিচলিত : পারে না। কেন? না যেহেতু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যের 

না হইয়া! তাহার অস্থাঘ়িত্ব হদয়গম করে- আর | আদর্শ তাহার অন্তঃকরণে খ্বতারার ম্যায় স্থির রহি- 

“আমাকে বিষয়-স্থথ বীধিয়া রাথিতে পারে না” এই- ? য়াছে। তাহারই জ্ো।ত মোহমেঘ ভেদ করিয়। 

বপ মনে করে- এবং সেই সঙ্গে আপনার স্বাধী : জীবাস্মাতে পতিভাত হয়। 

নত। উপলব্ধি করে। স্বাধীনত।-__মুক্কভাঁব--অসীম প্রশ্ন । মন্থষোধ ইচ্ছার স্বাধীনতা কিরূপ? 

ভাব_-এইরূপ নান! শরব্ষেব মুলগত অর্থ একই; উত্তর। বিষয়াতীত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্র সত্যের প্রাতি- 

কি? না পরিমিত বিষয়ের বন্ধন হইতে উপরে ! বিশ্ব জীবাস্মাকে মুক্তির পথ দেখাইতেছে, জীবাত্ম। 

'মবস্তিতি। জীবায্মা শহত্র স্থুখের আকর্ষণে জড়াঁ- ' বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে পথে সহস! অগ্রনর 

ইয়। পড়িলেও তাহার মনের নিগুঁচ প্রদেশে এই- ; হইতে পারিতেছে না) অথচ বুঝিতে পারিতেছে 

বপ একটি ধ্বনি উঠে যে, এম্ুখ আমার জীবনের | যে, সে পথে যাইতে তাহার অধিকার আছে এবং সেই 

সর্বস্ব নহে । দি বলযে, ব্রঙ্গানন্দও তে! একপ্রকার | পথই অনপ্ত মঙ্গলের সোপান । এইরূপে সে আপ- 

স্টথ-__কিস্ত একথাটি কেবল কথা মাত্র । পরিমিত নার স্বাধীনতা জদয়ঙ্গম করিতেছে । কিন্তু সে স্বাধী- 

বিষয়ের সহিত মাথামাথি ভাবই এছিক সমস্ত স্ুথের ! নতার মুল জীবাম্া নিজে নহে-_শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শ্বরূ- 

মূল; পশুর! সেই বন্ধনে একেবারেই বিহ্বল-_তাহারা | পের আদর্শ যাহ! তাহার জ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত হইতেছে 

তাহার একটুও এদিক ওদিকে নড়িতে পারে না; | তাহাই তাহার মূল। এই জন্য ঈশ্বরের প্রসাদ 
কিন্ত মনুষ্য পরিমিত বিষয়ের বন্ধন হইতে উচ্চে লক্ষ্য | যাচ্ঞ। জীবাম্মার স্বাধীনতার পক্ষে মছোপকারী 

নিবিষ্ট করিতে পারে,_-মূল সত্যকে জগতের কোথাও | শুদ্ববুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের আদর্শ অন্তরে থাকাতেই জীবাস্মা 

পাওয়া যায় না অথচ সেই মূল সত্যকে মনুষ্য অন্বেষণ ; স্বাধীন এবং সেই আদশ অন্তরে পরিস্ক,ট করাই 

করে এবং হৃদয়ে উপলব্ধি করে। মনুষ্যের এইরূপ উচ্চ | স্বাধীনত! পরিম্ফ,ট করিবার গ্রকুষ্ঠ উপায়। 

শত শশা পপ পঞ্চ স্স্ স সপ্ত সম - 

পা সা পপ সস 

চে 

পেস পপ পে পাস | পিপি 

পেপসি পপা স স স-. স্  স 

লক্ষা তাহাকে পরিমিত কোনে! সামগ্রীরই অধীনত! ্পপশ 

স্বীকার করিতে দেয় না_ ইহাই মন্ুষ্যের স্বাধীনতা; 

এবং এই স্বাধীনতাই ব্রক্মানন্দের সোপান। পরাধীনত! রাজা রামমোহন রায়। 

বিষয়-স্থুথের সোপান-স্বাধীনত। ব্রহ্মানন্দের লোপান 

__ছুয়ের মধ্যে এইরূপ মৃশগত প্রভেদ। কিন্তু পূর্বেই সিটিকলেজ খৃহে রাজা রামমোহন 
বলিয়াছি যে, পরক্রহ্ম দ্বর্ূপতঃ স্বাধীন ? জীবাত্মা পর- | রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
মাত্মার আদর্শ অন্তরে উপলদ্ধি করে বলিয়া! তাহারই ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত। 
* | 2 সং ইলে-__ রর গুণে শ্বাধীন ? সংক্ষেপে বলিতে হইলে--পরমাত্মা স্বরূ কালিদাস রঘুবংশের গু গুকীর্তন করি- 

পতঃ ল্বাধীন-_জীবাত্মা গ্রতিরূপতঃ স্বাধীন। আমর! 

যদি নিজের গুণে স্বাধীন হইতাম তবে ঈশ্বরের প্রসাদ বার পর্বের বলিয়। গিয়াছেন যে, ূর্য্য- 

যাজ্ঞা আবন্তক হইত না) কিন্তু তাহারই আবিভাব | প্রভবো বংশঃ কক চাল্পবিষয়া মতিঃ” ; 

অন্তরে প্রাপ্ত হইয়৷ আমর! তাহারই গুণে শ্বাধীন_ | আমিও আজ মহাত্স রাজ। রামমোহন 
এই জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহার প্রসাদ | রায়ের গুণকীর্তনের পুর্বে সেই কথারই 

' রঃ যাক্জা। পরম উৎকৃষ্ট ফল-প্রদ। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরে পুনরারৃত্ভি করিতেছি--কোথায় সেই ধ- 
সমস্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইবে । 

রশন। যহযোর বুদ্িবৃতির স্বাধীনতা কিরূপ? | কের বলে বলীয়ান্, স্বাথের প্রতি নির্মম, 
উত্তর। বুদ্ধির মুলে অপারিসীম মূল দত্যের আ- | অগাধ বুদ্ধিমান রাজ! রামমোহন রায় আর 

দর্শ বিদ্যমান থাকাতে, তাহা কোনে! পরিমিত সত্যে ) কোথায় আমি! আমার অত্যন্ত ভয় 
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সর সম 

হইতেছে, পাছে দীর্ঘকায়-ব্যক্তি-লভ্য | বিষয় মাত্র, উপস্থিত বন্ধুবান্ধবের সহিত 
ফলের প্রতি আসক্তচিত্ত বামনের ন্যায় | আলোচনা! করিয়। আমার জীবনকে শীতল 
আমার অক্ষমতা বশতঃ উপস্থিত সভ্য- ! করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিতে 
মগুলীর নিকট উপহানভাজন হইয়া! পড়ি। ইচ্ছা করিতেছি । 
কিন্তু এই ভয়ের কারণ সন্তেও যে এখানে |. রামমোহন রায় একজন বড় লোক 
দণ্ডায়মান হইতে সাহদী হইয়াছি, তাহার : ছিলেন--উীাহার সম্বন্ধে কেবল মাত্র এই 
কারণ এই যে, আজ এমন একটী দিন কথা বলিলেই ফথেন্ট হয় না। এই কথা 

যে দিন প্রতি বঙ্গবাসীর, কেবল ₹ঙ্গবাসীব বলিবার সময আমাদিগের একবার অনু- 
কেন, সমস্ত ভারতবাঁপার, সেই মহাত্মার | ধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ঘে তিনি 
জন্য শোক প্রকাশ করা কর্তব্য, খাহাঁর | কত বঢ় লোক ছিলেন। আজ কাঁলও 
রোপিত বৃক্ষের স্রশীতল ছায়াতে আমরা , তে। 'মনেক বড় লোক আছেন, কিন্তু 

সকলেই বিশ্রাম লাভ করিতেছি এবং তাহার নঙ্গে তুলনা করিলে তীহার। অনে- 
ধাহার ভম্মাবশেষ শতযোজন দূরে থাকিয়া কেই পশ্চাতে পড়েন। কন? কারণ 
ইংলগুকে আমাদিগের তীর্থস্থানদূপে অতি সামান্য--যে ব্যক্তি যতটা হৃদয়ের 

নির্দেশ করিতেছে । একবার ভাবিলেই প্ররুত উদাঁরত। ও আন্তরিক স্বার্থত্যাগ 
হৃদয় দুঃখে ভরিয়া! যার যে, সে মহাম্ম। প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই 
আর নাই, যে মহাত্ৰীর সাধনার বলে ব্যক্তি ততট। মহৎলোক। স্থার্থত্যাগই 
আমর! বর্তমান সৌষ্ঠবসম্পন্ন বঙ্গভাষার _মহত্বের পরিমাণ । একবার মেই সময়- 

বাজ প্রাপ্ত হইলাম; ধাঁহার সাধনার বলে ৷ কার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন, চারিদিকে 
হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়! বর্তমান যুগের ; কুসংস্কারের রাঁজন্ব; কেবল দলাদলি ও 
উত্থানশীল কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের জন্মদন | গালাগ।লি ; লেখা পড়ার মধ্যে জমিদারী 

করিয়াছে ; যাঁহার সাধনায় নিষ্ঠরতম সতী-। সেরেস্তার কাধ্য করিবার জন্য গুরুমহা- 

দাহ উাটয়। যাওয়।তে কত ধন্মপরায়ণা ; শয়ের নিকট কড়াঞঙ্কে শতকে প্রভৃতি 

বিধব। মাত।, পিতার শোকে শোকার্ত : বিদ্যার দ্র-একটা কথা মাত্র শিখিলেই 

পুত্রদদিগকে জ্ঞানধর্ম্টে উন্নত করিতে সক্ষম : যথেষ্ট মনে হইত; আঁবাঁলবৃদ্ধ সকলেই 
হইতেছেন এবং েই মহাতআরই যত্ব ও | আলন্তে কাল হরণ করিয়া অত্যন্ত আ- 
পরিশ্রমের ফলে আমর] আমাদিগের তেই | মোদ লাভ করিত; বৃদ্ধের হয়তো পাশ! 

পুরাতন আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাঁভ করিতে : প্রভৃতি'খেলা ইয়। বৃথা আমোদে সমস্ত বেল। 
পারিয়াছি। এমন হিতৈষী বন্ধুর মৃত্যুতে ; কাটাইলেন, যুবকের! সেই সময় নিজেদের 
কোন্ ভারতসন্তান, ভারতরমণী শোক- ! দাঁয়িত্বজ্ঞানরহিত হইয়। ঘুড়ি-উড়ান, বুল- 
সন্তপ্ত-চিত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন ? ! বুলির লড়াই প্রভৃতি অতি জঘন্য আমোদে 

দেই শোক প্রকাশ করিবার জন্য আজই | সময় অতিবাহিত করিল। সকলেই 
উপযুক্ত দিন; তাই শত উপহাসের নির্মম | জানেন যে, আলস্ই সকল প্রকার ছুষ্প- 
কটাক্ষের ভয় সতেও আজ এই শোকের | বৃত্তির পথপ্রদর্শক-_-ইহাদেরও পক্ষে এই 

দিনে তাহার জীবনের ছু-একটী কথা মাত্র, | নিয়মের কিছুমাত্র " ধ্যতিক্রম দেখ! যায় 
তাহার নান! গুণের মধ্যে ছু একটা গুণের | নাই; বরঞ্চ উপরিপক্ষে কৌলীন্যপ্রথ! 

সপ পচ পপ রা পা, পপ সপ জর, 

রানার সা স্পা া?777 টি তিনি 
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নি কার - স্প্ ৮ স্পা 
স্পস্ট হত শপ সপ স পে নল 

জীতে জা প্রবাদ মারে যে 19০95816য1, 
0700১011641 01105911001, অর্থৎ অভাব উপ- 

ত হইলেই তাহা দূর করিবার উপায় 
উদ্ভাবিত হয়-_-ইহা! অতি যথার্থ। আমর! 

তাহাকেই তত অধিক মহৎ লোঁক বলিব) 

ল। | 
আমর! টি উনবিংশ জী শেষ- 

ভাগে এই রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া রি 

পূর্ববকাঁর কৌলীনা প্রথার নির্দয় পশুভাব 

সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না৷ ! 

কিন্তু তথাপি আমাদিগের এবিষয়ে একবার 

ভাবিয়! দেখ। কর্তব্য, কারণ এই বিদ্যো- | যিনি যত পরিমাণে এই অভাব অন্বেষণ ক- 

জ্বল সময়েও আমরা ছু-একটী কুলীনের | রিয়া আপনার প্রাণ পর্যান্ত দিয়াও অভাব 
কথা সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। এই ; নিরামের উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম 

সেদিন বরিশাল আঞ্চলে একটা ভদ্রলোক হইবেন। প্রায় চারি শত বৎসর অতীত 

অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী ভদ্রবেশধারী | হইতে চলিয়াছে, ভারতবর্ধ তান্ত্রিক আঁচাঁ- 
ব্যক্তি এককালে পচিশ বৎসর হইতে চারি | রের কুজ্বটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া! গিয়া- 

পাঁচ বসরের পধ্যন্ত ছয় সহোদর তগ্গিনী- | ছিল ; পশুবলি যে কত হইত, তাহার কে 
দিগকে বিবাহ করিয়া আপনার কুল উজ্জ্বল ; সংখ্যা করিনে, সময়ে সময়ে নরবলি পর্ধ্যন্ত 
করিয়াছেন। এই সকল শুনিয়া হৃদয় ূ হইতে শুনা গিয়াছে । ক্রমে দেবতার 
কি নিদারুণ ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়। আইসে। | পুজার্থ বত হউক বা ন! হউক, নিষ্ঠ'র পশু- 
আজ আমরা এই একটী কৌনীন্য প্রথার | বলি, তান্ত্রিকদিগের উদরের এবং তৎসঙ্গে 

ংঘটন দেখিয়া ঘ্বণায় লজ্জায় অন্তিভূত | হিংসা,নিষ্ঠর আমোদ প্রভৃতি পশুবৃত্তিরও 
হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু রামমোহন র পরিতৃপ্তি সাধন করিত। যে দেশের 
রায়ের সময়ে এমন ঘটন! হুয়তো প্রতি- | খষিগণ সকল কর্্মই ধর্মের সহিত সংযুক্ত 
গৃহের নিত্য নৈমিভিক ঘটনা ছিল এবং | রাখিতে কহিয়াছেন; যে দেশের শাস্তু- 
ইহার উপরে সহমরণের প্রথা ছুর্দীন্তভাবে | সমুদ্র, নিবত্ভি সংযমের শ্রেষ্ঠতা সহত্র 
রাজত্ব করিতেছিল। এইরূপ ঘোর মা- | সহস্র বৎসর ঘোষণ! করিয়া আগিয়াছে, 
মাজিক অরাজকতার সময়ে প্রনাতের ' সেই দেশের সাধু ব্যক্তিগণ, প্রকৃত মনু- 
ূর্ববগগনে শোতনমূর্তি অদ্ধকাঁর-নিরাস-ক্ষম | য্যত্বের প্রতি তান্ত্রিকদিগের এরূপ অত্যা- 
সুধ্যের নায় উথিত হইয়া রাজা! রামমো- | চার এবং ধর্মের নামে অধর্ধের এরূপ 
হন রায় স্বীয় অমোঘ অন্ত্রবলে কুসংস্কার | ভয়াবহ প্রশ্রয়দান কখনে। কি সহ্য করিতে 
সমুদয় একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে | পারেন ? তাই তদানীন্তন ধশ্মালোচনাঁর 
লাগিলেন এবং তখনকার সময়ের দোষে ! প্রধানস্থান নবদ্বীপ হইতে প্রেমের অব- 
ইহার জহ্ তাহাকে প্রভূত পরিমাণে স্বার্থ- | তার চৈতন্যদেব উঠিয়া 'অহিংসাই পরম 
ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তিনি যে কিছু | ধর্ম” এবং “ভগবন্তত্তিই জগতে সার” এই 
মাত্র কুণিত না হইয়া অকাতরে স্বার্থত্যাগ দুই মন্ত্রবলে,সন্কীর্ভনের উম্মাদিনী শক্তিতে, 
করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার মহন্ব। | দয়াপ্রবণ ভাঁরতবাসীর অন্তর্নিহিত দয়া- 

তাহার গ্রস্থাবলী এবং জীবনচরিত | বৃত্তি ও ভগবতপ্রেম জাগ্রত করিয়া তুলি- 
পাঠ করিলে ত্বলস্ততাবে অনুভব করি যে, | লেন। চৈতন্য তখনকার এই ধর্শের 
তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক, উদারহৃদয় | অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়! বিস্তর স্বার্থত্যাগের 

পাপ শী ৮ পি শপ 



৮০৮ রাজা রামমোহন রায় ৯৩১ 
551 সপ শিস পপ পপ জল পাাাসপশি | লাশ স্পিপিপপপাীি শশী স্পিড 

সে ্ পি পপর) 

বলে সেই অভাব মোচন পান তাই। ঘ/তে বাঙ্গালী জাতি সংগঠন হইবার প্রথম 
তিনি একজন মহাত্মা পুরুষ। চৈতন্য | সূত্রপাত হইল; এই সময়েই বঙ্গদেশীয়- 
ধর্মসংস্কীর করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু । গণ আপনাদিগের শঙ্ঞগাত ভাবে এক 

রামমোহন রায় ভারতবাসীর জন্য কেবল ূ জাতীয়নুত্রে সম্বদ্ধ হইতে চলিল। 

মাত্র ধর্মনংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন ব্রহ্মবিদ্য। যে ভারতবামীদিগের পৈতা- 

নাই; যাহাতে ভারতবামীর কি ধন্ম, কি মহ সম্পভি, তাহাছিগের নিকট এবং 

সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, বিশেষতঃ তাহার স্বদেশীয় বঙ্গবাসীদিগের 

সকল বিষয়ের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি হস্স, তাহাই । নিকট, (লই ব্রন্ধবিদ্ণা খানয়ন করিতে 

রামমোহন রায়ের প্রাণগত অভিলাষ গিয়া রামমোহন রাঁয়কে বিশেষ কষ্ট 

ছিল। তিনি নব্যভারতের নানাপ্রকার পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আশ্র্ষ্য 

অভাব হুদয়গম করিয়া সেই অভাব নিরা' ৃ নহে। সহত্র মূল্যবান পদার্থও অব্যব- 
সের উপায় উদ্ভাবনে যত্বান্ হইয়াছিলেন ৷ হার বশতঃ ধূলিরাশি পরিপূর্ণ হইয়! মলিন 

এবং আপনার সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও । ৷ হইয়া যায়। আধ্য খধিগণ বিস্তর সাধনার 

সেই অভাব সমূহ দূর করিতে কৃতকার্ধ্য ূ বলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়াছিলেন; কিন্ত 

হইয়াছিলেন ; ভীহাঁর সংস্কার ধশ্মবিষয়ে | নান! ঘটনার আোতে পড়িয়া তাহাদিগের 

সীমাবদ্ধ না হইয়া! সর্ববতোমুখী হইয়া- | পরবর্তী অনেক বংশ মূর্তিপূজার আশ্রয় 

ছিল। ইহাতেই তিনি প্রাতঃম্মরণীয় | গ্রহণ করিয়াছিলেন--এদিকে ব্রহ্মবিদ্যার 
মহাত্মা পুরুষ এবং ইহারই জন্য তিনি : উপর নানাপ্রকার কুসংস্কার জঞ্জাল আসিয়া! 
নব্যভারতের সংস্কারকদিগের শীর্ষস্থানীয় । | ত্রহ্মবিদ্যাকে আবরণ করিয়া ফেলিল। 

কিন্ত তিনি যে সকল নূতন সংস্কারে | কিন্ত এই ব্রহ্মবিদ্যার ছু-একটি কিরণরেখ! 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই মকল : রাশীরৃত জঞ্জাল ভেদ করিয়া বাল্য কালেই 
প্রকার নূতন সংস্কার স্দৃ় ধর্মের ভি- | রামমোহন রায়ের চক্ষে আসিয়া পড়িয়া- 

ভির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। । ছিল। সেই ছু-একটি কিরণরেখাতেই 
তিনি প্রথমে স্বীয় ধন্মপিপাসার বলেজ্ঞা- । তিনি এরপ মুগ্ধ হইয়া! পড়িয়াছিলেন যে, 
নের সিংহাসনে স্থপ্রতিঠিত, খধিদিগের | সেই বাল্যকালেই পিতামাতা কর্তৃক প্রদত্ত 

সেই পুরাতন ধন্দম আনয়ন করিলেন ; পরে | নির্ববীনদণ্ডের প্রতি জ্রক্ষেপমাত্র না 

সেই ধর্ষের স্থবিমল জ্যোতিতে সামাজিক | করিয়া তিনি কেবল একমাত্র সত্যলাভের 

প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ই আলোকিত ূ আশায়, নির্ভয়ে অটলভাবে “হিন্দুদিগের 

করিয়। দেখিলেন যে, এই নকলেও কুসং- ৰ পৌন্তলিক ধর্্মপ্রণালী” নামক এক স্তুৃতীক্ষ 

স্কারের নিবিড় অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে । ; কুঠারের দ্বার৷ কুসংস্কারের ছুর্ডেদ্য অরণ্য 
তখন তিনি ধর্ষ্মের কেন্দ্রভৃূমিতে দীড়াইয়া ভদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গ্রস্থ 

শ্ম্ওপ ০ শপ পে জট পি 

সপ 

সকলপ্রকার কুসংস্কীরই উন্মুলন করিতে লিখিয়া তিনি পিতামাতা কর্তৃক বাঁটি 

কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করি- | হইতে বহিষ্কত ভইলেন এবং তিনি এই 

, লেন এবং প্রীয় সকল বিষয়েই কৃতকার্ধ্য | সময়ে বৌদ্ধধর্মের তথ্যানুসন্ধীনের নিমিত্ত 
হইলেন। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে নৃতন- | একাকী পদব্রজে এমন কালে তির্বতযাত্রা 
স্কার ও পুরাঁতনপ্রিয়তার ঘাত প্রতি- | করিলেন, যখন আজিকার মত বান্পীয় 



১৩২ তন্ববোধিনী পত্রিকা টির 
আহা 

যানের বেগপ্রভাবে শতশত ক্রোশ একটি | য়াছিলেন। রামমোহন রায় যদিও মুনল- 

দ্রিনের মধ্যে যাওয়া যাইত না এবং যখন | মানদিগকে, খষ্টানদিগকে, কোরাণ হইতে 
পথে পথে দশ্যুদল পথিকদিগের সর্বনাশ | বাইবেল হইতে দেখাইয়াছেন যে তাহা- 
করিব।র জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রথম | দ্রিগের ধর্্মশান্্র একেশ্বরবাঁদই প্রচার 
বয়সেই সাংসারিক সকল স্থুখ পরিত্যাগ ; করিয়াছে, কিন্তু তাহার আন্তরিক অভি- 

করিয়া এক সত্যের জন্য কত কষ স্বীকার | লাষ এই ছিল যে প্রথম স্বজাতি স্বদে- 
করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে একাকী | শীয়দিগকে হ্ৃদয়ঙ্গম করাইয়। দেন যে, 
পরিব্রাজক হইয়া! কঠোর হিমালয় ভেদ | সমগ্র হিন্দ্রশাস্ত্ররে চরম উপদেশ ব্রহ্গ- 
করিয়। ধর্মের প্রতি কি অপ্রতিহত অনুরাগ ৷ বিদ্যা; তীাহাদিগের প্রিয়তম হিন্দু- 

প্রকাশ করিয়াছেন ।”% যাহ! হউক তিনি ৰ ধন্মের মধ্যবিন্দু সেই একমাত্র শুদ্ধমপাপ- 

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আপিয়। নান! বিদ্ব , বিদ্ধং পরত্রহ্ম। 
বিপত্তির পর চল্লিশ বৎসর বয়সে বাটি ক্রয়. রামমোহন রায় যে সময়ে বর্তমান 

করিয়া কলিকাতায় স্ুস্থির হইয়া বাদ ছিলেন, মে সময়ের এমন-ই দুরবস্থা ছিল 
করিতে লাগিলেন। এই জময় হইতে যে, রামমোহন রায় প্রকৃত হিন্দ্ধশ্মকে, 
তাহার কার্ধ্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল; সেই আধ্য খধিদ্িগের পবিত্র ধন্মকে 

এই সময় হইতেই তিনি একেশ্বরবাদ , কুসংস্কারের ঘোর কণ্টকারণ্য হইতে মুক্ত 
গ্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বে- | করিতে গরিয়ছিলেন বলিয়া, তিনি তদা- 
দান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে ; নীন্তন নামত হিন্দুদিগের নিকটে অহিন্দু 

লাগিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই কো- ; বলিয়া পরিচিত হইলেন; কেবল তাহাই 
রাণ পড়িয়! দেখিয়াছিলেন যে তাহা নহে, ইহার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার 
একেশ্বরবাদই প্রচার করিতেছে এবং : অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার পরে সংস্কৃত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন । আজ বোধ হয়, এমন কোন হিন্দু নাই, 

করিতে গিয়।ও দেখিলেন যে তাহাতে ও ৰ ঘিনি রামমোহন রায়কে অহিন্দু বলিতে 
এ একই কথা । তখন তিনি ভাঁবিলেন ৃ সাহমী হইবেন। বরঞ্চ, ধাঁহারা মূর্তি- 

যে থৃষ্টানদিগের বাইবেল শাস্ত্রও নিশ্চয়ই | পুজার পক্ষপাতী, আমি তীহাদিগকে 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিবে; তাই তিনি ৰ জিজ্ঞাস। করিতে ইচ্ছ। করি যে, তাহারা 

ৃ 
| 

শি শলপলাশিশাসজাজ 
রস সস পর লস ০০ 

শস্প পপি শস্প স্পা শা 

বাইবেল পড়িয়া বাইবেলের মধ্য হইতে | বেদের কথ! শিরোধাব্য করিবেন কি না; 
প্রমাণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং : ভীহাদিগের মতে স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি 
দেখিলেন যে বাস্তবিক বাইবেলও একে- ! সমুদয় শান্ত্র অগ্রাহ্য কর! যাইতে পারি- 
শ্বরবাদই প্রচার করিয়াছে । বাইবেল ৰ লেও বেদের কথ। অগ্রাহ্য কর যাইতে 

হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার আর । পারেকি না? আমার বিশ্বাস, ডীহাদি- 
একটা প্রধান কারণ এই যে, সেই সময় | গের মধ্যে কেহই বেদের কথা অগ্রাহ্য 
মিদনরিগণ দেশীয়দিগকে থৃষ্টান করিবার ; করিতে সাহস করিবেন না; কারণ তাহ! 
জন্য অত্যন্ত উৎসাহ পূর্বক প্রর্ভ হুই- | হইলে তিনি প্রচলিত প্রথানুলারে সমাজ- 

শপ ০? পি রি পর রা“. এ” পেস পর রর. ২ম. এ পপ ০ শ্ 2-5522 রঃ 
* ৭ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তাস্ত' ছত হইলেও হহতে পারেন। আর 

প্রতিনিধি সভায় পুক্থযপাদ মহ্ধির বক্ততা। । বেদের কথ যদি শিরোধার্য্য হয়, তবে 
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রা পু». পর পে সস, 

বেদে যখন ব্রন্মোপাননারই বিধি আছে 
এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন কিছুর উপাসন। 

করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ আছে, তখন 

তাহারা কোন্ যুক্তিতে মুর্তিপূজার পক্ষে 
বন্ততাদি করিতে সাহস করেন? বেদ 

বলিতেছেন 

“আত্মৈবেদং নিত্যপ্দোপাসনং স্যাৎ নানা কিঞৎ 

সমুপাসীত ধীরঃ” 

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমাত্মারই উপাসন! 
করিবেক, আর কোন কিছুরই টউ্রপাসন! 

করিবেক না । এখন বৌধ হয়, সকলেই 

স্বীকার করিবেন যে, ত্রহ্মের উপাসনাই 
হিন্দুধশ্মের উদ্দেশ্য এবং এই ব্রন্গের 
উপাসন। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে প্রচার করাই 
প্রকৃত ভক্ত হিন্দ্রসন্তীন মাত্রেরই কর্তব্য 
কন্ম বলিয়া অবধারণ করা উচিত 

রামমোহন রায় বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ 

হইতে ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়! 
তাহার হিন্দু নামের উপযুক্ত কার্ধ্যই করি- 
য়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন ; 

কিন্ত তিনি কিরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন ? ূ জানি না। 

তিনি বৈদান্তিকের ন্যায় অথব! অন্য কোন ৰ 

রাজা রামমোহন রায় ১৩৩ 

করিয়া গিয়াছেন এবং ভট্টাচার্যের মহিত 
তাহার যে বিচার চলিয়াছিল তাহীা- 
রই কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলেই এবি- 
য় বোধগম্য হইতে পারিবেক | এই 
সম্বন্ধে অনেক স্থানে এত আন্দোলন ও 

| আলোচন৷ হইয়া থাকে, যে শ্রোতৃমণ্- 
লীর নিন্ক্তিভাজন হইল*র আশঙ্কা সত্বেও 
কয়েকটা স্ছান উদ্ধত করিতে বাধ্য হই- 
তভেছি। তিনি একস্থানে বলিতেছেন যে 
“জীব আনন্দময় নাহয় ক্ষ *% যেহেভু 
জীব আর ব্রঙ্গের ভেদ বেদে দেখি- 

তেছি।” তিনিদুই তিন্ স্থানে বেদ- 
বেদান্ত হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
“বিবর্তরূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ হয়েন & *% 

বিবর্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট 

না হইয়া কার্ধ্যরূপে উৎপন্ন হয়েন।” 
বর্তমান ত্রান্ষগণ যখন বলেন যে ঈশ্বর 
জগত হ্ৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে 
বেদান্তের উক্ত কথার, কেবল কথার 

তারতম্য ব্যতীত পার্থক্য কোথায়, তাহ 

রামমোহন রায় শ্রুতির দ্বার! 

স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে পক্রন্ম এই সকল 
প্রকারের একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি | অনুভূত বস্তর মধ্যে কিছুই নহেন এই 

যে প্রকারের একেশ্বরবাঁদী হউন না কেন, 
ইহা নিশ্চয় যে, তিনি 

“জানাম্যধন্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ, জানামি ধর্মমং ন চ 

মে গ্রবৃত্তিঃ” 

এই প্রকার পাপ পুণ্যের একাকার ভাঁব- 
প্রবর্তক নীরস শুষ্ক অপ্ররুত বেদান্তমতের 

পক্ষপাতী ছিলেন না । প্রচলিত মতানু- 

সারে কোন প্রকারেই তাহাকে একজন 
বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে না। তিনি 
বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধন্্, পরে যাহার 
নামান্তর হইয়াছিল ব্রাহ্গধর্্, তাহাই 
তিনি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি 
বেদান্তসুত্রের ঘে টিপ্পনীর সহিত অর্থ 

মাত্র ব্রন্মের নির্দেশ, ইহা ভিন্ন আর 
নির্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ 
রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি 
ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্ত 
তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।” তিনি অনেক- 
বার এই ভাবে বলিয়াছেন যে “যেমন 
মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন 
করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তৃতঃ 
সে রঙ্ঞু সর্প হয় এমত নহে। সেই- 
রূপ সত্যস্বরূপ যেব্রঙ্গ, তিনি মিথ্যা- 
রূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন ন1।” 
তিনি বেদান্তসূত্রের ভূমিকায় ব্রহ্মজ্ঞানীর 



১৩৪ 
সস (লস সস. সত 

পঙ্ক চন্দনে সমন্ভানের পক্ষীয়দিগের প্রতি 

একটু স্বছু মধুর উপহাস করিয়া! বলিলেন 
যে পব্রল্গ উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের 

বহির্ভত হইয়া লোঁক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও 
লোকের বিশ্বাস জন্মে ।” পুর্ব্বোলিখিত 
ভট্টাচার্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে “যদি 

কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা 
কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত 

বিভীগ কি? তবেকি কর্তব্য বা কি অক- 

ভঁব্য” ইত্যাদি, তখন রামমোহন রায় প্রকৃত 

বেদাঁন্তের পক্ষে দণ্ডায়মান হইরা বলিলেন 
“মে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রল্ধ 

তাঁহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, 

তাহার প্রতি ভট্টাচার্স্যের এ আশঙ্কা কর! 

যুক্ত হইতে পারে । কিন্তু যে ব্যক্তি কহে 
ঘে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হই- 

তেছে তাহার বাস্তব সভা নাই যথার্থ সন্তা 
কেবল ত্রন্ষের, অর সেই ত্রল্গসন্তাকে 
আশ্রয় করিয়া লৌকিক মেযেবস্তষে 

ঘে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই 
সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়; *& 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 

শা শীশাশা পেস শিট শি সস পপ পম পপ পাও 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

ত্র শি শি পি শা প্স্টী শা | পদ ও পিস শপ সপ সপ স্কপ . স 

শিক্ষা! করিলে বালকের! সামাজিক প্রভৃতি 

কোনও কর্্েরই উপযুক্ত হইবেক না । 
হিন্দুকলেজ নন্বন্ধে প্রার্থনাপত্র পড়িলেই 

মনে মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, যদি তাহার 

বৈদান্তিকের বেদান্ত প্রচার করিবার ইচ্ছ' 
থাকিত, তবে তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপ- 

নের বিরোধী হইলেন কেন? আর 
এক কথা এই যে, যদি তিনি কেধল 
প্রচলিত বেদান্তই প্রচার করিতেন, 

তবে অন্যান্য আর ও অনেক বৈদান্তিক 
পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি 

কোননবূপ অত্যাচারের কথা শুনা যায় না, 

কেবল তাহারই প্রতি অভ্যাচার হইত 

কেন ? সকল কথা ছাড়িয়। দিলেও, বে- 

দান্ত প্রচার করিতে গিয়া, অন্যন্য নান। 

স্ববিধ। সন্ববে এক ত্রঙ্গসন্াস্থাপনের জন্য 
তাহার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিবার 

কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল ন|।। তীহার 
। গ্রন্থ আলোচনা করিয়।যতদূর বুঝ। যাইতে 
' পারে, 

' অর্থে 

তার প্রতি ভট্রাচার্ধোর এ আশঙ্কা কদাপি ' 

হুক্ত হয় না1৮ রামমোহন রায় জানিতেন 

বে প্রচলিত অপ্ররূত বেদান্তমত বড়ই 

অশিষ্টকর, তাই ভিনি সংস্কত কলেজে : 

বেদান্ত প্রভৃতি পড়ান হইবে শুনিয়। তাহার 

বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে প্রার্থনাপত্রে 
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দান্তিক মত সমস্ত বস্তর সততা লে।প করিয়! 

দিয়া একাকার ভাব প্রচার করে, তাহ! 

০৮ সপ পপ , লস সস সপ 

এ ররর পর, ৯, পপ স* সস 

তভাতে সকলেই ব্রান্ষের প্রকৃত 
তাহাকে একেশববাদী ব্রাঙ্গ বথার্থ 

ভক্ত ব্রাহ্ম বলিবে। 

তাহাকে নৈদান্তিকগণ যে বৈদান্তিক 

বলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্যোর বিষয় 

কি, যখন তাহাকে তাহার ম্বতার পরে 

মুসলমানের! মুসলমান, খুষ্টানের! খক্টান 

বলিতে পারিয়াছিল। তাঁহার সকল 

ধন্মের একেশ্বরবাদটুকুর সহিত অতি প্রগাঢ 
সহানুভূতি ছিল; এই জন্য সকল ধন্দ্ীব- 

লহ্বীগণ তাহাকে নিজনিজ দলের অন্তভূক্তি 
ভাবিতেন। তাহার উদারতা এত বিস্তু ত 

যে আধুনিক থিওসফিষ্টগণও তাহার জীবন 
ও কার্ধ্যের মধ্য হইতে সহানুভূতি প্রাপ্ত 
হইয়। তাহাকে স্বদলে গ্রহণ করিয়াছেন । 

ধন্মাসংক্কারই রামমোহন রায়ের সকল 

কাধ্যের মধ্যে সর্ধপ্রধান কার্য্য বলিয়।, 



চিন রাজা রামমোহন রায় ১৩৫ 
পি শস  লাস্ ক 

সেই বিষয়ই যথাসাধ্য উল্লেখ করিলাম। | করিল! এই .এক ঘটনাতেই বিদ্যাসাগর 

তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি । মহাশয় নারীজাতির স্থকোমলভাব, তাহা- 
ংস্কার সম্বন্ধে এবং তীহার উদারত। ূ দিগের মাতৃত্ব স্থম্প্ট উপলদ্ধি করিলেন। 

প্রভৃতি সন্বন্ধেও আমা অপেক্ষা অনেক | তিনি যেমন আপনার মাতাকে সাক্ষাৎ 

বিজ্ঞতর ব্যক্তি কর্তৃক অনেকবার অনেক | দেবতান্ূপে দেখিতেন, সেইরূপ সমস্ত 
কথা হইয়! গিরাছে, সুতরাং মে সকন | স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখিয়! তাহাদিগের 

বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে । ছুঃখনিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়! 

ক্ষান্ত থাঁকিব ! তবে তীহার তে সকল ; ছিলেন । 
সংস্কার কার্যে যেস্ত্রাজাতির প্রতি প্রগাদ রাঁমা.নাহন রায়ও সত্রীজাতিকে অত্যন্ত 

শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াভিল, পরিবর্তনের এই  শ্রদ্ধাভভ্তি করিতেশ । তিনি বখন তিব্বত 

মুখ্য সমক্পটাত্রে, পে বিষগ্ন অন্ততঃ কিছু৪ | প্রদেশে একাকী অসহায় অবস্থায় গন 
আলোচন। করা আবশ্যক | করিয়াভিলেন, সেই সময়ে সেখানকার 

ইহ জগাতে অখিলসাঁতী পরমেশ্বরের ক্রীলোকেরাই পুরুষদিগের সহস্র প্রকার 
প্রতিনিধিঙ্র্ূপ, স্নেহমমতায় মাতৃম্বানীয় অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষ। করিয়া 
নারীজাতির প্রতি ধাহার শ্রদ্ধা নাই, ঘিনি ছিল। রামমোহন রায় ও এই এক ঘটনাতেই 

নারীজাতির মাতৃন্কে স্বচ্ছন্দে অবহেলা স্ত্রীজাঁতির দর দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি- 

করিতে পারেন, তিশি বোধ হয় যথার্থ লেন, এমন কি,ঠাহার জীবনের শেষভাগে ও 

বড়লোক কদাপি হইতে পারিবেন না । যখন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, 

সম্প্রতি যিনি সমস্ত ভারতকে কীদাইয়। ' তখন তাহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু 
আনন্দধামে গমন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-. বহিতে থাকিত। দেই যে তিনি তিব্বত 

চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীজাতির ' হইতে অ্ত্রীজাতির ল্পেহমমতা হৃদয়ে অস্কিত 
প্রতি কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি : করিয়া আনিয়াভিলেন, জীবনের শতসহত্র 

ছিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, ' বিদ্র বিপত্তি তাহা মুছিয়া দিতে সক্ষম 
তিনি একদা! '্রীপ্রকালের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার হয় নাই। “স্ত্রীলৌকদিগের প্রতি তাহার 

তৃষ্ণাতুর হইয়া এক দোকানে গিয়া দো- ব্যবহার অতি চমহকাঁর। ক্ত্রাজাতিকে 
কানীর নিকট জলপ্রার্থনা করিলেন। 1 তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন । তাহার 

দোকানী কেবল জলই দিতে প্রস্তুত । একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন 

হইল; তাহার স্ত্রী তাহাকে কেবলমাত্র | বসিয়। থাকিতেন, তখন কোন স্ত্ীলৌককে 

জল দ্দিতে নিষেধ করিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ ; তিনি তাহার সহিত দীড়াইয়। কথ কহিতে 

আহারীয় দ্রব্য গৃহ হইতে আনিয়া দ্রিতে ! দিতেন না। হয়, জ্্রীলোকটীকে বসাই- 

বলিল; তাহাতে দোকানী ক্রুদ্ধ হইয়া ; তেন, নতুবা নিজে দণ্ডীয়মান হইয়া ত্বাহার 
স্ত্রীকে তিরক্ষার করিয়া বছিতে লাগিল | মহিত কথা কহিতেন।”*% তিনি যে কেবল 

যে, তাহার জ্বালায় সংসারে কিছু সঞ্চিত | স্ত্রীজাতির সহিত উত্তম ব্যবহার করিতেন, 

থাকিবার উপায় নাই । স্ত্রী এরূপ তির- | তাহ। নহে, তিনি তাহাদিগের প্রকৃত 

স্কার সহ করিয়াও ক্ষুধার্ত বিদ্যালাগর মহা- |, ভযোগ্য লেখক কুক নগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
শয়কে কিছু আহারীয় আনিয়। প্রদান 7 প্রণীত “রামমোহন রায়ের জীবন চক্রিত।» 

০ পপ পর আপস পা 

০ আপ পপ সা সপ সস পি, 

পর. সা, পেস 
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বন্ধু ছিলেন) হিন্দু-রমণীদিগের জন্য তিনি | পত্বী, কালিদাসের পত্রী প্রভৃতি যাঁহাকে 
যাঁহা করিয়। গিয়াছেন, অন্য কে ততটা যাহাঁকে বিদ্যাভ্যান করাইয়াছিলেন, তা- 
করিতে পারিয়াছে? আজ কত অনাথা | হার! সর্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত! 

হিন্দুবিধবা, হয়তো! রামমোহন রায়ের ! আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে 

নামও জানেন না, কিন্তু তাীহারই রোপিত ! ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত ছুরুহ 
মহান্ বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতেছেন; | ব্রহ্মজ্ঞান তাহ। যাঁজ্ববন্ক্য আপন স্ত্রী 

কত হিন্দুবিধবা তীহারই কল্যাণে সহমরণ মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ী 

[ 
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হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়! ধর্ানুষ্ঠীনের দ্বার! ও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।” 
আপনাদ্িগের জীবন সার্থক করিয়া সংসা- | দ্বিতীয় বিষয়ে বলিলেন যে, “যে দেশের 

রের স্থখশান্তি পরিবদ্ধিত করিতেছেন! | পুরুষ ম্বৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, 
রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন ৃ তথাকার ক্ত্ীলৌক অন্তঃকরণের স্থ্র্যয 

মহাত্মা! পুরুষ যে সতীদাহ নিবারণ করি- ! দ্বার! স্বামীর উদ্দেশে অগ্রিপ্রবেশ করিতে 
বার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন তাহ! | উদ্যত হয়, ইহ। প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ 

আশ্চধ্য নছে। কিন্তু বাস্তবিক ধাঁহার ূ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের ন্থ্রয্য 
আত্মা উদার, ভীহার নানা ক্ষুদ্রু কথায়,  নাঁই।” তৃতীয় বিষয়ে বলিলেন যে গণন! 
ক্ষুদ্র কার্ষ্য উদারতা ও মহত্ব প্রকাশ করিলে দেখা যাঁইবে যে প্প্রতারিত স্ত্রীর 
পাইয়া! থাকে । রামমোহন রায়ের সহিত ' সংখ্য। দশগুণ অধিক হইবেক ; তবে পুরু- 
সতীদাহের পক্ষপাতীগণ তর্ক করিবার  যেরা প্রায় লেখা৷ পড়াতে পারগ” এই 
কালে সতীদাহ রাখিবার যে সকল যুক্তি | জন্য কোন স্ত্রীলোক কদাচিৎ অপরাধ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভাহাদিগের | করিলে পুরুষের! প্রচার করিয়া বেড়ান, 
নিতান্ত সঙ্কীর্ণ আত্মার সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ | কিন্তু “পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা ক- 
পাইয়াছে; কিন্তু রামমোহন রায় তীহা- | রিলে তাহ! দোষের মধ্যে গণনা করেন 
দিগের বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া, স্ত্রীজাতির ' না” দন্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমর! 

প্রতি যেরূপ উদারতা! প্রকাশ করিয়াছেন, | স্বীকার করি যে, আপনাদের ন্যায় অন্যকে 
তাহাতে তাহার মহত্ব আরও দীপ্তিমান্ | (অর্থাৎ পুরুষকে) সরল জ্ঞান করিয়! 
হইয়াছে । সতীদাহের পক্ষপাতীদিগের | হঠাৎ বিশ্বীস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই 
সতীদাহ রক্ষাপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শিত ; ক্লেশ পায় এ পর্য্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতা- 
হইয়াছিল যে স্ত্রীলোকগণ ( )স্বভাবত ; রিত হইয়া! অগ্নিতে দগ্ধ হয়।” চতুর্থ 
অল্পবুদ্ধি, (২) অস্থিরাস্তঃকরণ (৩) বিশ্বীসের ূ বিষয়ে বলিলেন যে অধিকতর সানুরাগ 

অপাত্র, (8) সান্ুরাগা এবং (৫) ধর্জ্ঞান | তে, তাহা! উভয়ের বিবাহ গণনাতেই 
শৃন্া । রামমোহন রায় এক একটা বিষয় ; ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের 
ধরিয়া! উত্তর দিলেন । তিনি প্রথম বিষয়ে : প্রায় ছুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্বী 
বলিলেন ষে “ন্ত্রীলোকের বৃদ্ধির পরীক্ষা | দেখিতেছি ; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, 
কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়ামেই | সেব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ স্থখ পরি- 
তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? *% % : ত্যাগ করিয়! সঙ্গে মরিতে বাঁসনা করে, 
বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার : কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কউ যে ব্রহ্গচর্যয 

শা 
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তাহার অনুষ্ঠান করে|” পঞ্চম বিষয়ে ] স্ত্রীশিক্ষা অথবা মার্কিণ মূলুকের স্ত্রীস্বাধী- 
বলিলেন যে তাহাদের ধর্্মভয় অল্প, | নতার কথা! বলিতেছি না। স্ত্রীস্বাধীনতা 
“এ অতি অধন্মের কথা । দেখ কি পর্য্যন্ত | সম্বন্ধে আমি এই কলি যে, ধর্ম্কার্য্য, গৃহ 
ভুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহার! | কর্ম, লেখা পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার 

কেবল ধন্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক ূ সৎ বিষয়ে যেমন পুরুষের স্বাধীনত। 
কুলীন ত্রাঙ্গণ, ধাহারা দশ পনর বিবাহ | আছে, তেমনি সকল প্রকার সতবিষয়ে 
অর্থের নিমিন্ত করেন, তাহাদের প্রায় | স্ত্রীলোকেরও স্বাধীনতা থাকা কর্তব্য | 
বিবাহের পর অনেকের সহিত সাশ্কাৎ হয় অসৎ 'ত্যয় হইত্তে যেমন পুরুষদিগকে ও 
না; % *% তথাপি এ সকল স্ত্রীলোকের ! রক্ষ। কর। কর্তব্য, স্্রীলোকদিগকেও তেই 
মধ্যে অনেপেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত | রূপ রক্ষ। করা কর্তব্য। পুরুষদিগকে 
সাক্ষাৎ ::রকেও এবং শ্বামী দ্বারা | অসৎ বিষয় হইতে রক্ষা কর] যদ্দি না হয়, 
কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথব। | তাহা হইলে যে স্ত্রীলোকদিগকেও রক্ষা 

ভ্রাতগুহে (“বল পরাধীন হইয়া নানা | করিবে না, তাহা নহে । এবিষয়ে পর- 

ছুঃংখ সহি" ন। পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন | স্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে না। অসৎ, 
ধর্মনির্ববাহ করেন। ক *%্* দুঃখ এই যে, | বিষয় হইতে পুরুষদ্িগকেও নিশ্চয়ই 
এই পধ্যত্ত "অধীন ও নান। ছঃখে ছুঃখিনী, | রক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও 

তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ | নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে ; সৎ বিষয়ে 
দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, | পুরুষদিগকেও স্বাধীনত। প্রদ্দান করিতে 
যাহাতে বন্ধনপূর্ববক দাহ কর! হইতে | হইবে, স্ত্রীলোকদ্দিগকেও স্বাধীনতা প্রদান 
রক্ষা! পায়।” এইন্ধরপে তিনি সতীদাহ | করিতে হইবে । আর বাস্তবিক, স্ত্রীজাতি 
পক্ষপাতীদিগের নারীজাতির প্রতি অযথা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, 

অপবাদ সমূহের সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ তাহার মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বি- 

করিয়। তবে শান্তি লাভ করিতে পারিয়া- চ্যুত থাঁকিবেন ; যে তাহাদিগকে ঈশ্বরের 
ছিলেন। ত্ত্রীজাতির কষ্ট দেখিলে ; এই অনন্ত-স্্ন্দর বিশ্বরাজোর আলোচন! 

তাহার কোমল হৃদয়ে গুরুতর আঘাত ' হইতে বঞ্চিত করিতেই হইবে? সকলেই 

লাগিত। এই কারণেই তিনি চেষ্টা | জানেন যে, বিগত কলিকাতার মহা প্রর্শ- 

করিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দু বিধব! রমণী- | নীতে দেশীয় ভ্ত্রীলোকদিগের জন্য সপ্তাহে 
গণ মৃত স্বামীর বিষয়ের একাংশের অধি- | এক দিন বিশেষ রূপে নির্ধারিত ছিল । 
কারী হয়েন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের নিতান্ত 

তাহার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লেখা পড়িলে | ছুর্ভাগ্য যে, ভাহাদিগের অনেকে, মানবের 
ন্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও | বুদ্ধির ভাগুার স্বরূপ এই মহাপ্রদর্শনী 
ত্ীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন । বাস্ত- | একটাবারও চচ্গে দেখিতে পাইলেন ন|। 
বিক প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষ। ও প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা৷ | আমি আমার ছুই একটা বন্ধুর নিকট 
ন। প্রচলিত হইলে আমাদিগের দেশের | শুনিয়াছি যে তাহার! তাহাদিগের পরিবা- 

শ্রেয় নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা ও শ্ত্রীষ্বাধী- | রস্থ কোন ক্ত্রীলোরুকে এই মহাগুদর্শনীতে 
নতার অর্থে আমি বিশ্ব বিদ্যালয় প্রচলিত ' একটী দিনের তরে ও পাঠান নাই। ক্ত্রী- 
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জাতিকে এইরূপ কঠোর পরাধীনতার | প্রত্যেক ভারতবাপীর গৃহে গৃহে রাখা 

মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাহার! স্বাধীনতার কর্তব্য । 

স্বাস্থ্যকর ভাব হারাঁইয়া ফেলিবেন এবং ৰ তাহার আর এক স্থমহান্ কীর্তিস্ত্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তীহাদিগের সন্তভানগণও যে তীাহারই প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মদমাজ। এই. 
স্ব'ধীনতাঁভাব বিবর্জিত হইয়! জন্ম গ্রহণ ৃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিঠিত করিলেন সেই এক- 

করিবে, পে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।: মেবাদ্ধিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করি- 

শরীরের অর্দাঙ্গ রুগ্ন থাকিলে অপর অ- : বার নিমিভ এবং মকল সম্প্রদায়ভূক্ত,মকল 

দ্বাঙ্গও রমন হইয়া! পড়ে। তাই বলি হে । ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে একতা স্থাপ- 
স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীজাতির স্বাধীনত। । নের নিমি। তিনি অধিকারপত্ররে লিখিয়া 

হরণ করিও না এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দিলেন যে সমাজগৃহে এমন সকল বক্ততা 
প্রদর্শন কর। এবিষয়ে যুক্তি যেমন আ- : সঙ্গীতাঁদি হইতে পারিবেক “ 4৪ 178%০ 
মাদিগকে পথ দেখাইতেছে, শক ও সেই- ৃ €0)197000 69 6110 ])702)06191) 01 619 0006)10- 

কূপ পথ দেখাইজেছে। শাল্কারগণ 8৮৮ 1,925 এ 
বলেন যে “গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা! ৮০০০৪ ০14৪০, ১০৮%১০০,78০0) 01 80] 79170008 

অরক্ষিত” এবং “যেখানে নারীগণ সম্মা- ! 09৯৫০০৮৪ ০৭৭ ০০০৫৮” কি এক প্রগাঢ় 
নিত হন, সেখানে দেবতারা প্রদন্ন উদারতা ! এইরূপ বিশ্বজনীন উদারতাঁকে 
থাকেন।  ভিভি করিয়! ত্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা 

যে মহাত্মা পুরুষ আঁমাদিগের জন্য ৰ কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতের মধ্যে 

সকল বিষয়ের উন্নতির দ্বার উদ্ঘাঁটিত | ইহাই প্রথম। কিস্ত আমাঁদিগের ভুর্ভা- 

করিয়াছেন, সই বঙ্গদেশের বন্ধু, সমু- ' গ্যের কথা কি আর বলিব ?-_-কোথায় 
দয় ভারতবর্ষের বন্ধু মহাত্সা রাজ! রাম- ূ রাজা রামমোহন রায় সকল ধন্মসম্প্রদায়ের 

মোহন রায়ের স্মরণার্থে আজ এই সভাঁ : মধ্যে মিলন আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্ব 

আহুত হইগ্লাছে। সময়ে সময়ে ভীহার | করিলেন, আর কোথায় আমাদিগের মধ্যে 

স্মতি আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক রাখি- 1 গৃহবিবাদ। আমার বোধ হয়, এই গৃহ 

বার জন্য কোনরূপ প্রতিমুর্তি কোন বিবাদের মূল জাতীয় ভাব লইয়া; এক 

ৰ 
ূ 

পাশ সপ শপ? শপ শস্পিসস 
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প্রকাশ্থাস্থানে রাখিবার কল্পনা হয় । তাহার । সম্প্রদ্দায় সত্য প্রচার করিবেন জাতীয়ভাব 

এরূপ প্রতিমূর্তি রক্ষা অবশ্য অকর্তব্য বর্জন করিয়া, অপর সম্প্রদায় সত্য প্রচার 

হইতে পারে ন! কিন্তু উহাই তাহার ম্বৃতি | করিয়া! করিবেন জাতীয় ভাব রক্ষা । ধর্ম 
জাগরূক রাখিবার পক্ষে প্রকট উপায় | অর্থাৎ পারমার্থক সত্য এক; তাহা সাধা- 
বলিয়া! বোঁধ হয় না। তাহার স্মৃতি চি ] রণ্যে প্রচার কর। আর। সত্য যাহা, তাহ। 

তাহার জীবন চরিত ;)* তাহার স্মৃতিচিহ্ন চিরকালই সমান থাকিবেক ; কিন্ত তাহ! 

তাহার গ্রন্থ সকল। এই সকল পুস্তক ; প্রচার করিতে হুইবে প্রত্যেক জাতির 
কলা লু ললুঙে পেশি জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়!, দেশকাল পাত্র 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ চট্রাপাধ্যায় মহাশয় রামমোহম | বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া । বৈ- 
বায়ের একখানি উত্তম জীবন চরিত লিখিয়া সমুদ্ায় জ্ঞানিক সত্য কেবলমাত্র জ্ঞানের কথ! র 
ভঃরতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন। কিন্তু তাহাও বুদ্ধিমান ছাত্রের নিকট এক 



কার্তিক ১৮১৩ 
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ভিউ উন 

প্রকারে বুঝাইতে হয়, চিট ছাত্রের 
নিকট আর এক প্রকারে বুঝাইতে হয়। 
কিন্তু পাঁরমার্থিক সত্য ধারণ কর! কেবল 

মাত্র জ্ঞানের কাধ্য নহে, তাহ। সঙ্গে সঙ্গে 

হৃদয়ের ও কার্য; এই জন্য ঘতট। পারা যায় 

হাদয়ে গুরুতর আঘাত না লাগে, এরূপ 

ভাবে ত্রাহ্মধর্্মন গ্রচার কর! কর্তব্য। আমর 

রাজা রামমোহন রায় 
৭ পা শপ ডে পক পাস্তা 

খধষিদিগের সঞ্চিত ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছি । 

বলিয়া, তাহাদিগের ত্রজ্ঞজ্ঞান আমদিগের 

জীবনে পরিণত করিতে যাইতেছি বলিঘা 

আগাদিগের জাতীরভাবধ তাপ করিবার 

কি নিতান্তই আবশ্যক ? না কখনই নহে। 

রামমোহন রায় প্রত্যেক ধশ্মানলন্ষী- 

দিগের নিকট তাহাদিগের আপনাপন 

ধন্মশান্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ এচার করিয়। 

দেখাইয়। গিরাছেন যে প্রত্যেক জাতিতে 

জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়াও সত্যধন্ম প্রচার 

করিতে বাধ্য হয় না। এমন কি, তিনি 

একস্থানে বলিয়াও গিয়াছেন যে “শাস্ত্রা- 

নুনারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উ- 

চিত হয়|” তিনি আর একস্থানে বেদান্ত- 

সুত্রের কথা উদ্ধত করিয়া বলিলেন যে 
বর্ণাশ্রম ধন্ম ত্যাগ করিলেও ব্রহ্গজ্ঞান 

হইতে পারে; “বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ধ- 

জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণা- 

আমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়] ও ব্রহ্ষ- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন | তবে 

বর্ণাশ্রম ধন্ত্যাগী যে সাধক 

তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন।” 
'জাতীয়ভাব রক্ষ1 করিয়। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার' 

এই মূলমন্ত্র তাহার জীবনে কেমন জ্ুন্দর- 
রূপে দেখাইয়াছেন। তিনি উপবীত 

আমরণ রক্ষ! করিয়াছিলেন, এমন কি 

তাহাকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাহার 

গলায় উপবীত দেখ। গিয়াছিল এবং তিনি 

১৩০৯ 
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শি তর স্পেস পাপ জপ মা 

অনুরোধ করিয়াছিলেন যে মৃতার পরে 

খৃঠীয় অনুষ্ঠান অনুদারে সমাধি দেওয়া 
না হয়; কিন্তু আবার এদিকে যখন বর্ত- 

মান লেখকের পুঙ্যপাদ পিতামহ তাহার 

পিতার হইয়া রামমোহন রায়কে দুর্গা- 
পূজায় নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন 
রামমোহন রায় সে নিমন্ত্রণ বিনীত ভাবে 

প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন , এবং তখনকার 

কালে ভুগোতৎ্সবের কুঙমিত অকুতমিত 

নান! প্রকাপ বৃথা আফোদের প্রলোভন 

অতিক্রম করিতে পারির।, এবং ত্রহ্ধ 

প্রীতিতেই আপনার সমুদয় প্রীতি স্থাপন 
করিয়া সেই তির্বত পরিব্রাজক রাম- 

মোহন রায়ের উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । 

এই স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপা- 
ধ্যায় মহাশয়ের লিখিত রামমোহনরায়ের 

স্থন্দর জীবনচরিত হুইতে কয়েক পংক্তি 
উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

তিনি তাহার সার্বভৌমিকত। ও'জাতীয়- 

ভাব এই উভয়ের সামঞ্জস্য দেখা ইতে- 

ছেন। “রামমোহন রায় যদি সম্পুর্ণ অ- 

সাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক ভাবে সমাজ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই 
সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন 

কেন? বাস্তবিক তিনি সমাজকে বিশেষ- 

রূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ধণ 

বেদীতে বসিয়। বেদপাঠ করিতেছেন, 
বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ 
সকল সম্পূর্ণ হিন্দুতাব। টঙ্ডীড পত্রের 
অসান্প্রদায়িক উদারভাব, এবং এন্ধপ 

হিন্দুতাবের মধ্যে সঙ্গতি হইতে পারে কি 
না, ইহাই বিবেচনার বিষয় । 

«কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন 

রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী কহিয়াছেন। 

। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। 
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সত্যমাত্রই অসাম্প্রদায়িক ও উদ্ধার । সত্য 
ভারতবর্ধায় কি ইউরোপীয়, হিন্দু কি যাঁব- 
নিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য 
আমারও নহে,তোমারও নহে। উহা! মানব- 

জাতির সাধারণ সম্পর্তি। কিন্তু সতাকে 

কার্যে পরিণত করা ও সত্য প্রচার সম্বন্ধে 

প্রত্যেক জাতি তাহাদিগের জাতীয় ভাব 

ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন 

করিয়া থাকেন। কোন ধশ্ম সম্প্রদায় 

ঈাড়ীইয়। প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম সম্প্র- 
দায় বলিয়। প্রার্থনা! করেন, এবং কোন 

সম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার 

ব্িয়। প্রার্থনা করেন। গ্ার্ধভৌমিকতা 
রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন 
প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে % ইহার 
তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আরকি 
আছে? জাতীয় ভাব অবলম্বন করাতে 
কেবল দোষ নাই এরূপ নহে, এঁনূপ ক- 
রাই কর্তব্য। নতৃবা প্রচার বিষয়ে কৃত- 
কার্ধ্য হওয়। স্ুকঠিন। সমগ্র জগতের 
ইতিহাস এ কথার যাথার্থা পক্ষে সাক্ষ্যদান 
করিতেছে । * % 

“তবে রামমোহন রায়ের দোষ কো- 

থায়? সমাজে যে হিন্দুপ্রণালী অবল- 
ন্বিত হইয়াছিল, তাহা টষ্টভীড পত্রের 
কোন্ কথার বিরুদ্ধ? 
তাহ! প্রদর্শন করিতে পারেন নাই |” 

এতক্ষণ আমরা! এক মহাত্মাপুরুষের 
জীবন আলোচন। করিয়া এই শিক্ষা লাভ 
করিলাম যে, সত্যের জন্য, ধন্মের জন্য, 

ব্রন্মের জন্য সর্বস্ব, সকল প্রকার স্বার্থ 

তন্তুবোধিনী পত্রিক! 

এ পর্যযস্ত কেহ পু শি 
. চিরস্থায়ী স্মরণস্তন্ত পৃথিবীতে স্থাপন ক- 
_রিিতে পারিব। 

১৩ কল, ১ তর 

সপ সপ সস ৯৯ ক পাচ শািসীস্পপপেপাাস্প 

আমাদিগের কর্তব্য এই যে, আমর! যাহা 

সত্য বলিয়া! বুঝিব, তাহা সর্ববপ্রযত্ে, 
শত সহত্র বিপদ ঘটিলেও হৃদয়ে ধরিয়া, 
রাখিব_-পরিত্াাগ করিব না। ইহা ন! 

করিলে আমাদ্িগের অনেকটা কপটতা- 
চরণ কর! হয়। প্রত্যেক ভারতবাসী যখন 

মুণ্তিপুজা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীব- 
নের প্রত্যেক অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে 
ব্রন্মের সম্মুখে সম্পন্ন করিবেন, তখনই 

জানিব যে রামমোহন রায়ের জয়। রাম- 

মোহন রায়কে যদি আমাদের রামমোহন 

রায় বলিয়। পরিচয় দিতে যথার্থই ইচ্ছা 

করি, এবং তাহাতে আমরা যদি যথার্থই 
গৌরব অনুভব করি, তাহা হইলে আমা- 
দিগের নিতান্তই কর্তব্য যে আমর আমা- 
দিগের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অনুষ্টা- 
নই ব্রহ্মকে আহ্বান করিয়। সম্পন্ন করি। 

“পিতামহ খধিরা যে ব্রহ্মকে বনু 
সাধন! ঘারা আবাহন করিয়া আমাদের 
ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, আমাদের হীনত। অন্ধকারে 
যেব্রহ্ষের মুক্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়। 
আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্গকে আ- 
মাদের হৃদয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
দ্যত হইয়াছেন, আমর। যদ্দি তাহার সেই 
শুভ সংকল্প মিদ্ধ করি, তবেই তাহার 

আমর অগ্নে ভারতবর্ষের 

মন্দিরে সনাতন ত্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা করিব, 
' অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারি- 
দিক হইতে ধন্মাথীর ভারতবর্ষের তীর্থ- 

স্পেস আজান ০ শি ৮ ০ শে পসসমস্থরার 
সি মি টস এপ খানি 

ত্যাগ করিতে পারা যায় এবং আবশ্যক ূ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম দর্শন-লালসায় দলে দলে 

হইলে ত্যাগ করা কর্তব্য। যখন আমরা 1 আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা বুঝিলাম যে ব্রন্ষজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাই ; রামমোহন রায়ের জয় | তিনি যে সত্যের 
পতাঁক। ধরিয়া ভারতভূমিতে দীড়াইয়া- আমাদের হাদয়ের দেবতা, তখন কেন 

আমরা ন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিব? । ছিলেন, দেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন 
সেই রামমোহন রায়ের জয়ে, খধিদের যখন ব্রহ্ম আমাদিগের সকল কর্মের দে- 

দের ভারতবর্ষেরই জয় | * 

পাশা শী তি সপ স্পা 

০ সপ পাস শী পপি 

পরিমিত দেবতাকে আমাদিগের ক্ষুদ্র 
বৃহৎ অনুষ্ঠান নকলের দেবতা করিব? | * “রামমোহন রায়”__ যুক্ত রবান্রনাথ ঠাকুর । 



ত্রয়োদশ কম্প 
প্রথম ভাগ 

অগ্রহায়ণ প্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। 
৫৮০ নংব]] 

'তজ্মরোধিনীপাব্রকা 
দল্সজাহজ্লিহ্লবন্মানঈাগ্যন নিত্বলাভীগক্কাহিত অ্জ্জলন্তলল্। অবীন লিশ শ্ালমনল্প মি ব্বলল্লপিব্নযন্লীজললাদিলীঘল্ 

ভন্মন্যামি অ্জ্মলিতন্ন অ্ুল্লীযহলম্ল[বন্ অজ্জমিলব দূর ভুখনগনিললিনি। হৃবহ্জ লন্ত্রণীনাত্ঘলঘা 

আহানজনীস্ষিজপ্থ খ্বলম্মঘলি। লজ্সিন্ পীলিষ্বা্য িমজ্যাত্যভ্ভতাঘলভ্্ব লতুনাঘললন। 

ররর পর. সস 

গান। প্রার্থনা । 

রাগিনী__বেলাওল। (গত আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত |) 

ইদয়াসনে এস হে অসতোম। সদগময় তমসো মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যো- 

মরম দলিত পাপে, ্নাংমৃতং গময়। 

জাগে শুধু শোকতাপে। হে সতন্বরূপ, আমাকে অসৎ হইতে 
স€স্বদপে লইয়। যাঁও। চারি দিকে দে- প্রেমময় পিত। তুমি, 
খিতেছি সকলই অসৎ। সকলই পরি- 

নিটিনিনিনা রানা বর্তনশীল-_কিছুরই স্থিরতা নাই। একটা 

শীতল অস্থত ধারে গাছ কাটিয়া ফেলিলাম, কিছুদিন পরে 
বরিষ হে হৃদি পরে। দেখিলাম যে তাহা মাটা হইয়া গি- 
রাখো হে জীবনধারে, য়াছে। এখন সেই গাছ কোথায় 
ডাঁকে বা মরণ পারে, গেল সকলেই বলিবেন যে গাছ নাই 
তোমারি চরণে দিব বটে, কিন্তু গাছের পরমাণু পঞ্চভূতে 

মিশিয়। গিয়াছে । তাহা হউক, কিন্ত 
প্রীতি প্রিয়বার্য সব। গাছ তে] আর নাই; গাছের কিছুই 

**সদ। দেব সাথে থাকো, স্থিরতা রহিল না। এই অস্থির গাছের 
পাঁপতাপ যাবে লাখো! ; মত এই পৃথিবীর সকলই অস্থির । একটা 
নূতন অস্বত আশে বাটা নিম্নাণ কর-_দেখিতে হইবে যেন 

জারজ হাতার) তাহ। অচলের ন্যায় চিরস্থায়ী ; তাহা 
দেখিলে মনেই হইবে না যে এই বাটাও 

জি একদিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু 



১6২ 
শর 

দেখিতে দেখিতে এমন বাটা পড়িয়া 
গিয়], যে সকল বস্তু দ্বার! প্রস্তৃত হুইয়া- 

ছিল, অবশেষে তাহাঁতেই পরিণত হয় ; 

কেবল তাহাই নহে, সেই বালি চণ কিছুই 

থাঁকে না, সমস্তই মাঁটা হইয়া যায়। এই 
সকল দেখিয়া কেমন বুঝা যাইতেছে যে 
জগতের কিছুরই স্থিরতা নাই। এইযে 
এমন সুন্দর অট্রালিকাবিশিক্ট মহানগরী 

আছে, হঠাৎ যদি সেই লিসবনের ভূমি- 
কম্প উপস্থিত হয়_-তখন এই সকল 

গর্ববময় ধুলিরাশি কোথায় থাকিবে? 

বাহির হইতে শত সহজ ছুঃখ ক্লেশ আর্ত- 

স্বরে ক্রন্দন করিয়াও যে রাজপ্রাপাদের 

অন্তরে প্রবেশ করিতে পাঁরে নাই, 
হয়তো আজ সেই গর্বিত রাঁজ- 

প্রাসাদ সহস! হ্রদে পরিণত হইল | যে- 

খানে পুক্ষরিণী ছিল, তাহা হয় তো! 

পর্বতে পরিণত হুইল । এইরূপ চির- 

পরিবর্তন সম্মুখে দেখিয়াও কি আমাঁদি- 

গের অন্তরে ভয় হয় না? এমন কি মনে 

হয় না যে, আজ আমি আপনার সৌন্দর্ধ্য- 
মদে আপনার এশ্বর্ধয-মদে মত্ত হইয়া 

আছি, কিন্তু আর কিছুদিন পরে সে 

সমস্তই কালের করাল গ্রামে পতিত 

হইবে, কাহারে কৌনে। চিহ্ন মাত্র ও অব- 

শিষ্ট থাকিবে না । 

অনিত্য সংসারের যোহপাশ হইতে উ- 

তীর্ণ হইবার জন্য হে সংস্বরূপ, হে ধ্রুব 
সত্য সনাতন পরব্রহ্গ, আজ তোমাকে 

সকাতরে ডাকিতেছি__তুমি এই অসৎ 

পরিবর্তনশীল পৃথিবী হুইতে আমাকে 

তোমারি পথে লইয়! যাঁও। 

কেবলি যে জড়জগতেই: পরিবর্তন 

দেখিতে পাই, তাহা নহে; আমাদের 
মনের ভিতরেও কি ঘোরতর পরিবর্তনের 

কাধ্য চলিয়াছে। নেই শৈশব কাল 

তন্ববোধিনী পত্রিক। 

এইরূপ ভয়সংকুল ৷ 

১৩ কলস, ১ ভাগ 

৯ সু. 

সপ পি শীপপস্পাপ্ল বাশ শি ২ শা পিপিপি নলের 

চড়ে এই আজ পর্য্যন্ত, পরিবর্তনের 
আ্রোতে পড়িয়! বিন্দুপরিমিত মন কত 

সহজ চিন্তার গুরুভার বহন না করি- 

যাছে! আবার ভাবিয়। দেখিলে বিহ্বল 

হইয়। পড়িতে হয় যে, এইরূপ সহত্ত্ 
সহজতর প্রকারের চিন্তা কেবল আমা- 

রই মনের বিশেষ ধর্ম নহে কিন্তু এই 
জগতে যে কোটি কোটি লোক বাঁস করি- 
তেছে, সকলেরই ইহা সাধারণ ধর্ম । 
পরিবর্তনের প্রবাহ কেমন আশ্চর্ধ্য ! কিন্তু 

এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে, এই নান! 
পরিবর্তনের মধ্যে কি অপরিবর্তনীয় 

একমাত্র কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় 

না! ? এই শুধুই পরিবর্তনের সম্মুখে দাড়া- 
ইতে হৃদয় কি কম্পিত হয় না এবং 

কম্পিত হইয়া কি এক “অতি ধীর গন্ভীর, 

আপনে আপনি শ্থির' মহান্ পুরুষের 
প্রতি ধাবিত হয় না? 

বাস্তবিক কি এই পরিবর্তনশীল জগ- 
তের পশ্চাতে অপরিবর্তনীয় কেহ নাই ? 
এই দেখিতেছি আমার শরীর-_ইহাঁর 

না জানি কতই পরিবর্তন হইতেছে । আজ 
এই খানে ক্ষত, কাল ওইখানে ক্ষত; 
আজ এই অন্থখ, কাল ওই অস্থখ; প্রতি 

পলে পলে, প্রতি মুহুর্তে মুহুর্তে এই আ- 
মাদের ক্ষণভঙ্কুর শরীরে যে কত পরিবর্তন 
ঘটিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে ? 

কিন্তু এই শরীর পরিবর্তনের সঙ্গে“আমি”- 

রও কি পরিবর্তন হইতেছে ? এই “আমি, 
টুকু স্থির রহিয়াছে বলিয়াই আমার শরীর, 
এত বিশ্ব বিপত্তি, এত পরিবর্তনের মাঝ- 
খানেও “আমার” শর্রীররূপে বিদ্যমান 
এবং এই “আমার” শরীর আছে বলিয়াই 
তাহাতে হিরম্ময় কোষ আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র 

সেই পরত্রন্মের আসনরূপে অবস্থান করিতে 
পারিয়াছে। যদি শরীরের ন্যায় “আমি”ও 
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পরিবর্তনশীল হইত, তাহ! হইলে কো- 

থাঁয় এই সৌষ্ঠব সম্পন্ন মনুষ্যদেহ থাকিত, 
আর কিরূপেই বা জগতে জ্ঞানধর্ম্বের 

উন্নতি হইত? তখন এক মুহূর্ত পূর্বের যে 
আমি ছিলাম, পরমৃহুর্তে আর সে আমি 
থাকিতাম না_-তখন কোন্ আমি বাস্তবিক 

আমি, এই লইয়াই অন্তরে সন্দেহ উপ- 
স্থিত হইত; ইহার মীমাংসা হইত ন1-- 

উন্নতির কিছুমাত্র পথ থাকিত না । 

সেইরূপ এই যে অগণ্য সূর্ধ্য চন্দ্র 
লইয়া বিশ্বচরাচর অবিজ্ঞন্ত ভ্রাম্যমাণ 
হইতেছে, কত শত পরিপর্তন এই জগতের 

উপর দিয়! নিয়তই চলিয়। যাইতেছে ১ 

যদি এই সমস্ত বিশ্ব সেই গ্রুব সত্য মহান্ 
পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা 
হইলে আমরা স্ষ্টি স্থিতির শোভন 
মূর্তির পরিবর্তে মহাপ্রলয়ের এক ভাষণ 
করাল মূর্তি দেখিতে পাইতাম। যদি 
সেই মহান্ পুরুষের সত্য নিয়মের এক- 
সুত্রে সমস্ত জগত না৷ গ্রথিত হইত, তাহ! 
হইলে আমরাই কোথায় থাকিতাম? সক- 
লেই আপন আপন ইচ্ছান্ুলারে চলিত। 

হয়তে। এগ্রহ ওগ্রহে পড়িতেছে ; পুথি- 

বীতে হয়তো চন্দ্র পড়িতেছে; পৃথিবী 

হয়তো! চক্দ্রকে লইয়াই সূর্য্যের ভিতরে 
পড়িতেছে। একটি নিয়মের বন্ধন 

থাকিত না_-কনই বা থাকিবে? তাই 
বলি যে এই সহস্র প্রকার পরিবর্তনের 
মধ্যেও এক অপরিবর্তনীয় ধ্রুব সত্য রহি- 

যাঁছেন। 

আরও বলি। কোন স্থানে যদি 

কতকগুলি পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত 
দেখিতে পাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
বলিব যে, এইগুলি কোন সঙ্ঞান মনুষ্য 
কর্তৃক এরূপ ভাবে রক্ষিত। আবার যদি 

সেই পুস্তকগুলি খুলিয়া! দেখি যে, তাহার 

প্রার্থনা ১৪৩ 
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মধ্যে ভাষা ভাব ঞভূতি অনেক বিষয়েই 

এঁক্য আছে, তাহা হইলে আমর! অনুমান 

করিয়। লই যে, মেই সকল পুস্তক একই 
জ্ঞানের দ্বারা লিখিত। এখন একবার 

প্রকৃতির দিকে চাঁছিয়া দেখিলেই দেখিতে 

পাঁইব যে এই জগতের পশ্চাতে কোন 

সত্য পুরুষ নিয়ন্তা আছেন কিনা। প্র- 
কৃতির “কান্দে দেখাইব ? যেদিকে 

দেখাইতে যাই,সেই দিকেই আমার দেব- 
তাঁর হস্ত “নথিতে পাই । এই ঘে সন্ধ্যা- 

কাল,এই সন্ধ্যাকাল কি প্রতিদিনই ফিরিয়! 

আইসে না? প্রতিদিনই কি সন্ধ্যা প্রশান্তির 

নব নব বেশ ধারণ করে না? প্রতিদিন 

সন্ধ্যা সেই গভীর প্রশান্ত ভাব সঙ্গে লইয়া 
উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার এই 

প্রশান্ত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাহার 

প্রশান্ত মুর্তি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ 

করেন। প্রতিদিন প্রভাতে দেখ সূর্য্য 
উদ্নয় হইনেই হইবে ; প্রতি গ্রীষ্মে উত্তাপ 
হইবেই; প্রতি শীতকালে শীত হইবেই ; 

এবং প্রতি বর শীত গ্রীষ্ম খতু সকল 

পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়। যাইবেই। এই থে 
জগতের বিচিত্রতার মধ্যে, পরিবর্তনের 

মধ্যেও এমন অপরিবর্তনীয় শ্বনিয়ম সংস্থা 

পিত দেখিতেছি, ইহা! দেখিয়াও কি প্র 
কারে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই সকল 
নিয়মের অক্টা এক জ্ঞানম্বরূপ সত্য সনা- 

তন পুরুষ নাই? এক সামান্য কৌশল 

দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়। যাই, আর হে বিশ্ব- 
বিধাতা, তোমার এই অনন্ত কৌশলময় 

সৃষ্টি দেখিয়াও আমাদের হৃদয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হয়? হে সত্যস্বরূপ, তোমার 

নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে 

তুমি অসৎ হইতে ডাকিয়া লও; আমার 
চক্ষু এই পরিবর্তনশীল জগতেই পড়িয়! 
থাকে, তুমি সেই চক্ষু, সৎস্বরূপ তোমার 
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দিকে ফিরাইয়া দেও; আমার আত্মায় 
জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমি তোমাকে 

জানিতে পারি । 

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, আমাকে অন্ধকার 

হইতে জ্যোতিঃন্বরূপে লইয়। যাও । এখন 
জানিয়াছি যে তুমি আছ, এবং সকলেই 
তোমারি নিয়মে চলিতেছে ; এখন তো- 

মার অভয়পদ লাভ করিয়াছি, তাই হে 

দয়াময়,তোমাকে আকুলপ্রাণে ডাকিতেছি 

যে তুমি আমাকে অজ্ঞানের মোহ-অন্ধকাঁর 

হুইতে তোমার শুভ্র বিমল জ্যোতির নি- 
কটে লইয়া! যাও। বাহিরের অন্ধকার 

হইতে আমি কিছুমাত্র তীত নহি, আমি 

আপনার অন্তরের অন্ধকার হইতে বড়ই 
ভাত হইতেছি। বাহিরের অন্ধকার দূর 
করিবার জন্য তুমি চন্দ্রসূধ্য দিয়াছ; এমন 
কি, ঘোর অমানিশীরও অন্ধকার, অসীম 

আকাশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র তোমারি 

আদেশে দূর করিতে থাকে । কিন্তু অস্ত- 

রের অন্ধকার দূর করিবার জামধ্য গ্রহ- 

নক্ষত্রের নাই, চক্দ্রেরও নাই, সুর্য্যেরও 

নাই ; একমাত্র জ্যোতির জ্যোতি, তুমি 
ভিন্ন সে অন্ধকার আর কেহই দূর করিতে 
পারিবে না। তুমি আমাদের চিরন্তন ব্রহ্ম, 

তুমি আমাদের গৃহদেবতা, তুমি আমাদের 

অন্তরের দেবতা) তুমি আমাকে দেখা 

দাও, তোমার অনন্তজ্ঞানের, পূর্ণজ্যোতির 

কণামাত্র দিয়। আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা 
কর। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে 
লইয়। যাঁও। 

আমর! প্রতি মুহূর্তেই স্বত্যুর পথে 

অগ্রসর হইতেছি; প্রতি মুহূর্তেই আমা- 
দের শরীরের ক্ষয় হইতেছে; কিন্ত ভূমি 
জগতের মঙ্গলময়ী চির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
আছ জানিয়া! আর এই শরীরের স্বৃত্যুকে 
বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি যেমন 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
পর সস রস. চল সী সর শশা শপ পরা লজ স্ব স 

১৩ কী, ১ ভাগ 

অজ্ঞান হইতে ভীত হই, সেইরূপ আত্মার 
মৃত্যু হইতে অতিমাত্র ভীত হই। যখন 
দেখি যে তুমি আমাদিগের আত্মার স্বাধীন 
ইচ্ছা! দ্িয়াছ এবং যখন দেখি যে তুমি 
আমাদিগকে তোমার ' পবিত্র ম্বরূপের 

নিকট যাইবার অধিকার ও ক্ষমত। প্রদান 
করিয়াছ, তখনই ভয়েতে ব্যাকুল হইয়' 
পড়ি, তখনই হৃদয় কম্পিত হুইয়! উঠে 
যেকি গুরুতর ভারই আমাদের মস্তকের 

উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে । কতবার হৃদয় 

এই স্বাধীনতার ভাব হারাইয় ফেলিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুত্বরূপ রিপুগণের সহিত 
সংগ্রাম করিতে করিতে পরাস্ত হুইয়! 
স্ৃত্যুর ক্রীতদাস হইয়। পড়িয়াছে। আজ 

যখন সেই কথ। ভাবি, আজ যখন দেখি 

যে, আমরা অম্বতের পুত্র হইয়াও, 
অস্বতের দ্বার মুক্ত দেখিয়াও ন৷ বুঝিয়। 

মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া করিয়া কত সময় 
বৃথায়ই অতিবাহিত করিয়াছি, তখন হৃদয় 
আর থাকিতে পারে না--প্রাণ কীদিয়। 

উঠে। হে অস্বতস্বরূপ, এখন আর 

কাহার নিকটে যাইব! তোমারি চরণে 
আসিয়াছি; তুমি সঞ্জীবনী সুধা দ্বার! 

আমাকে সঞ্জীবিত কর। আমার হৃদয়ে 

এমন বল প্রেরণ কর যে, আর কখনও 

যেন মৃত্যুর প্রলোভনে না পড়ি, সর্বদাই 
তোমাকে চক্ষের সম্মুখে রাখিতে পারি, 

এবং তোমার নাম জগতে প্রচার করিয়। 

যাহাতে আমার ন্যায় অন্যান্য সকলকেও 

সৃত্যুপাশের বন্ধনক্লেশ দেখাইয়া দিয় 
সৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারি, এরূপ 

ক্ষমত! প্রদান কর। আমার শরীর মন 
আত্মাকে নিব্যাধি কর। আমার প্রতি 

শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ কর। 

ও একমেবাদ্িতীয়ং। 



গ্রহণ ১৮১৩ 
উপদেশ 

রী প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের | আবার তাহার সেই জ্ঞানের কার্য প্রত্যক্ষ | 

উপদেশ। 
তৃতীয় উপদেশ-_-অন্নময়কোষ। 

€২৫ সে ফাল্তন।১৮১২ শক, ৬১ ব্রান্ধা সম্বংঃ রবিবার 

রুষগত্রয়োদশী ।) 

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল ন।, 

তখন সেই অনাদি সনাতন ব্রহ্ম আ- 

নার সোন্দর্য্যে আপনিই মগ্ন ছিলেন। 

সে ভাব কে বুঝিবে? জগতে যে কিছু 
তার শক্তি প্রাণ, মন, জ্ঞান প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহ! হইতেই আমর! যতটুকু 
বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি আপনার সৌ- 

'ন্দর্য্যে আপনিই মগ্ন ছিলেন; মে সৌন্দ- 
ধ্যের ভাব_-তিনি আপনার জ্ঞানে, আপ- 

নার প্রেমে, আপনার মঙ্গলভাবে পূর্ণ 
ছিলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম, 

আপনার মঙ্গলভাব তিনি আপনিই জানিতে- 
ছেন। এই সৌন্দর্যের কণামাত্র জগতের 
সমস্ত শোভা সম্পাদন করিয়াছে । তার 

সেই যে মঙ্বলভাব, তাহাতে মঞ্গল ইচ্ছার 

যোগ আছে। তিনি আপনার মঙ্গল 

ইচ্ছ। আপনি নিত্যই জানিতেছেন। যখন 

অপরের সকল ইচ্ছা বুঝিতে পারি না, 
তখন তাহার সমস্ত ইচ্ছা জানিব কি প্র- 
কারে ? তার সেই মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় 
এই জগৎ); এই জগতেই বুঝিতে পারি- 
তেছি যে তাহার ইচ্ছা কিরপ। এই 
জগ সংসার দেখিয়া! তার জ্ঞান যতটুকু 
বুঝিতে পারি, তাহার পর ভাবি যে, আরও 

কত জ্ঞান আছে। এই জগতসংসাঁর 

দেখিয়! তার জ্ঞান উপলব্ধ করি । 

প্রেম এই জগতের কোন্ স্থানে না 
আছে? জগতই ভার প্রেমের পরিচয়, 
তার মঙ্গলভাবের পরিচয় । আমরা জ্ঞা- 

নের দ্বার জানিতেছি যে তিনি জ্ঞানে পূণ; ! 

দেখিলাম__পরীক্ষ। করিয়া দেখিলাম যে 

এই সমস্ত জগৎ আমারই দেবতার জ্ঞান 
প্রকাশ করিতেছে । এইখানে জ্ঞান ও 

প্রত্যক্ষে মিলিয়া গেল। মঙ্গল ইচ্ছার 
পরিচয় এই জগতেই রহিয়াছে । যতটুকু 
জানিতে পারিয়াছি, তাহাতো পারিয়াছি ; 
আর খ্তটুকু জানিতে পারি নাই, তাহা 
তিনি আপনিই জানেন। 

তাহ।র ইচ্ছার পরিচয় এই যে, স্থ্টির 

সময়ে তিনি আকাশে আপনার শক্তি 

প্রকাশ করিলেন, তাহার যে শক্তি তীহাতে 

ছিল, তাহার কতক অংশ তিনি এই অসীম 
আকাশে বিস্তুত করিয়া দ্রিলেন। ইহাই 

তাহার ইচ্ছা । তিনি আপনার শক্তি 
আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই 
যে শক্তি_সেই এই জড় জগৎ, এই জড় 

জগৎ আকাশে রহিয়াছে । জড় জগতের 

প্রথম গুণ দুইটি_বিস্তৃতি ও বাধকতা 
(02%0578190 ৪5৫ 7০51969099)5 এই ছুইটা গুণ 

জড় জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া রহি- 

য়াছে। ঈশ্বর জড়জগতের এই ছুইটী 
বিশেষ গুণ ব্যতীত আরও যে পাঁচটী অবা- 
স্তর গুণ দিয়াছেন-_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্দ, তাহাও আশ্চর্য । জড় জগৎ তীর 

ইচ্ছাতেই এই পাঁচ গুণ পাইয়াছে, তিনিই 
সব দিয়ে দিয়েছেন। রূপ-_অবয়ব সকল 

দেখ, কি স্বন্দর। আদি সৌন্দর্য্য তাহাতে 
আছে, তাহার সেই সৌন্দর্য্য হইতেই এই 
সমস্তই সুন্দর হইয়াছে । ফুলেতে ছোট 
ছোট কেশর আছে, তাতে কি রকম 

আশ্চর্য্য গন্ধ রহিয়াছে । এই যে জগৎ, 

সেও তাহার সেই অসীম শক্তি পায় নাই, 
সে শক্তি তাহাতেই পুর্ণরূপে রহিয়াছে-_ 
ইহাই তাহার মহিমা | 

তাহার শক্তি হইতে জড়জগৎ হই- 
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যাছে। শত্তি আপনাপনি আইসে নাই-- | এই যে জড়জগণ্ বেদেতে ইহাকেই অক্ন- 

ঈশ্বরের শক্তি হইতে জড় জগত্তের শক্তি 

আদিয়াছে। যখন এই সমস্তই তাহার 

শক্তি, তখন ধাহা হইতে এই নকল 
আসিয়াছে, তীহাকে ছাড়িয়া কি থাকিতে 

পারে? আশ্রয় ছাড়িয়া কি আশ্রিত 

থাকিতে পারে £ অতএব ইহা প্রতীতি 
হইতেছে ঘে, এই শক্তি-বিশিষ্ট আ- 
কাশে বিস্তত সমুদয় জগৎ তিনি ধারণ 

করিয়। রহিয়াছেন। সকলই তাহা হইতে 

হুইয়াছে এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়! 

রহিয়াছে । ঈশ্বর স্থষ্টি করিয়াছেন এবং 
সরল স্যষ্ট বস্তকে ধারণ করিয়া! রহিয়া- 
ছেন অতএব তিনি “সপর্য্যগাঁৎ,৮ তিনি 

অগ্রিতে আছেন, তিনি জলেতে আছেন, 

তিনি ওষধি বনম্পতিতে আছেন ; তিনি 

সকল জগতেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 

যিনি জ্ঞান-গোঁচর, তাহাকে যদি প্র- 

ত্যক্ষ করিতে চাও, তবে জগত দেখিয়াই 
ভাহাকে প্রত্যক্ষ কর, যদি নয়ন খুলিয়। 

দেখ, তাহাকে জগতে প্রত্যক্ষ করিবে; 

যদি নয়ন নিমীলিত করিয়। দেখ, তাহাকে 

ধ্যানে সাক্ষাৎ পাইবে । চৈতন্য এইরূপ 

প্রেমের বিষয় বেশ বলিয়াছেন । 

“মরমে লাগিল রূপ, না যায় পালর।। 

জলের ভিতরে ডুবি, সেখানেও গোর] ॥” 

ঈশ্বর যিনি, ধাঁকে লোকে খুঁজিয়। 

পায় না, তাহাকে চক্ষু খুলিলেও দেখা 

যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও দেখ! যায়। 

তাহাকে সকল স্থানেই দেখিবে এবং 

স্বীয় আত্মাতে দেখিবে-অন্তরে বাহিরে 
তাহাকে দেখিবে । ব্রাহ্গধ্মে আছে-_ 

“এষ সেতুর্বিধরণ এবাং লোকানামসস্ভেদায়”*__ 

তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ 
হইয়! সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 

ময় কোষ বলিয়াছেন । 

ওঁ শান্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ হরিঃ ও । 

শ্ীগৈতন্য ও তাহার শিষ্যগণ। 
রূপ সনাতন । 

( পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 

পুরুষোভম হইতে সনাতন বৃন্দাবন 
পেঁহুছিবার কিয়দ্দিন পরে, বূপ গোস্বামী 
তথায় আলিয়া মিলিত হন। রূপ নীলাদ্্ি 

হইতে স্বদেশে আসিয়! অর্থ সম্পত্তি যাহ] 
কিছু ছিল, আত্মীয় কুটুম্ব ব্রাঙ্গণগণকে 

এবং দেবসেবার জন্য বিতরণ করিয়। স্বি- 

লেন । গৌড় নগরে বণিকগৃহে যে দশ 

সহজ্র মুদ্র। গচ্ছিত ছিল, তাঁহাও এই জন্য 

আনাইলেন। এই সকল কার্যধা সমাধ'! 
করিতে বঙ্গদেশে তাহার এক বমর বিলম্ব 

হয়। পরে নিশ্চিন্ত হইয়! বৃম্দাবনে ভক্ত- 
মণ্ডলী মধ্যে উপস্থিত হন। 

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রূপ সনা- 
তন, রঘুনাথ দাস, গোপালভষ্ট প্রসৃতি 
ংসারবিরাগী সর্বত্যাগী সাধু ভক্ত মহা- 

আ্াদের সঙ্গে শ্রীবুন্দাবনেই বাস করেন। 
রূপ সনাতনের এক মাত্র ভ্রাতুষ্প্ত্র 

শ্্ীবল্লভতনয় জীব গোস্বামীও হরিপ্রেমে 
মুগ্ধ হইয়া! সংসারধন্ম পরিত্যাণ করেন। 
তৎকালে অবধৃত নিত্যানন্দ গৌঁড়দেশে 
চৈতন্যপ্রবর্ভিত হরিভক্তিবিধান প্রচারে 
নিযুক্ত ছিলেন । জীব নিত্যানন্দের আ- 

দেশ গ্রহণ করিয়া মথুরা মগুলে চলিয়া 

আদিলেন, এবং পিতৃব্যদিগের সঙ্গে বাস, 

করিতে লাগিলেন । জীব, রূপের মন্ত্রশিষ্য 
ও পিতৃব্যদ্ধয়ের অনুরূপ গুণবান, প্রেমিক, 
তক্ত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত 

ছিলেন। বলিতে কিরূপ সনাতন ও জীষ 
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গ্রোস্বামীকে চৈতন্যপ্রচারিত তি বৈষ্ণব ধর্ন্মের 

বেদব্যাস বলা যাইতে পারে। তাহার! 
জ্ঞানগর্ভ ও প্রেমভক্তিরসাত্মক বিবিধ 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। শ্রীচেতনোর প্রেম 
ভক্তির ধন্মীকে ভারতে দৃঢ় করিয়া গিয়া- 
ছেন। বূপ গোল্বামী ভক্তিরসাম্বত 

সিন্ধু, ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধর নাটক, 

এবং জীব গোস্বামী যট্সন্দর্ভ ও ভাগ 

মন্দর্ভ প্রসৃতি গ্রন্থ প্রেমভক্তিরসের 

গভীর সিদ্ধান্ত সকল হৃশৃঙ্খথলার সহিত 

লিপিবদ্ধ করিয়। ভক্তি-তত্র-বিজ্ঞ।ন প্রচার 

করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে ইহার বৃন্দী- 
বনে দ্বারে দ্বারে যৎ্সাগান্য মাধুকরী ভিক্ষা 

দ্বার কথঞ্চিং ব্ূপে জীবন ধারণ করত 

তরুতল আশ্রয় করিয়া কেবল হরিগুণানু 

কীর্তন, গ্রস্থানুশীলন ও শ্রশ্থরচনাতে নি- 

মগ্ন থাকফিতেন। ইহীারাই এপ্রদেশে 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন এবং 

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার রপ মাধুর্য কাম- 
গন্ধশুন্য পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহ! 

গ্রচার করেন । 

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 
ভক্তিরস ব্যাখ্যান, ও উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে 
রাধাকৃষ্ণের লীল।, বিদগ্ধ মাধব ও ললিত 

মাধব নাটকছয়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও 
দ্বারকালীল। বর্ন করেন । ততপ্ভিম্ন দান- 

কেলিকৌমুদী, গোবিন্দবিরুদাবলী, ম- 
ধুরামাহাত্ম্য, লঘুভাগবত, ব্রজবিলাস 
প্রভৃতি বছুসংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচন! 

করেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতাম্বত, 
'হর্িভক্তিবিলাস, রসাম্বতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্ত, 

ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রস- 

লীল1 ও বৈষ্বর্দিগের নিত্যকৃত্য আচার 

ব্যঘহারাদি বিরৃত করিয়াছেন। জীব 

গোস্বামী ভাগবতসন্দর্ভ, ভক্তিসিদ্ধাস্ত, 

গোপালচস্পু, উপদেশাম্বত, ষটসন্দর্ড প্র- 
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ভূতি বহুল রস প্রণয়ন করেন। এই 
সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তথ্বা- 

তীত বাঙ্গাল ভামায় রূপ গোম্বামীকৃত 

রিপুদমন বিষয়ে রাগময় কোঁণ ও সনাতন 

গ্োক্বামী প্রণীত কৃষ্ণচতন্তি বিষয়ে রলময় 

কলিক। এবং জীবগোম্বামী প্রণীত করচা 

গ্রন্থ আছে, কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ 

এক্ষণে অতীব দুষ্প্র,প্য। 

চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈ- 
তন্য, অদ্বৈত, নিতাধনন্দ এই তিন প্রভূ 
বাতীত যে ছয়জন গোন্বামীকে আদিগুর 

বলিয়! স্বীকার করেন, তন্মধ্যে রূপ, সনা- 

তন ও জীব গোস্বামী শীর্ষস্থানে অবস্থিত | 

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহার! 
কতদুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা- 
তেই তাহ! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে । 

প্রীচৈতন্য রূপ সনাতনকে মুর বৃন্দা- 
বনের বিলুপ্তপ্রায় তীর্থ সকল পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া- 

ছিলেন । % ইহাতে অনুমান হয়, তৎ- 
সময়ে মথুর। বৃন্দাবন পরবর্তী কালের ন্যায় 
প্রসিদ্ধ ছিল না । এক্ষণে যেস্থানে বে যে 

দেবালয় কুগ্জ কুটার প্রভৃতি দেখিতে পা- 
ওয়! যায়, তখন তাহা! বিদ্যমান ছিল না। 

চৈতন্যের পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনধাম 
বিশেষ ভাবে বিখ্যাত হইয়া উঠে, এবং 

স্থানে স্থানে দেবমন্দির ও সাধক ভক্ত- 

দ্রিগের আশ্রম, লতাকুঞগ্জীশোভিত স্থরম্য- 

সাধন কুটার সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়! দিব্য 
শীতে পরিশোভিত হয় । চৈতনোর সময়ে 

যে ছুই চারি জন ভক্ত বৈষ্ণব তীর্ঘদর্শনের 
উদ্দেশে বৃন্দাবন আগিতেন, তাহার] তীর্ঘ 

মনে করিয়া রৃন্দাবনের নানাস্থানে পরি- 

ভ্রমণ করিয়া বেড়ীইতেন। যখন শ্রীগো- 

* কবি কর্ণকীক্প প্রণীত “চৈ তন্য চক্ত্রোদয়” নাট- 
কের ৬ প্রেমানন্দ দাস কৃত বঙ্গানুবাদ ৯ম অন্ক। 
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রাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করিয়। রাঁধাকুণ্ড তীর্থের মদনমোহনের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করেন, তখন কেহই তাহাকে 
রাধাকুণ্ডের কথা বলিতে পারেন নাই। 
পরিশেষে তিনি তীর্থ বিলুণ্ত হইয়াছে 

জানিয়1, একস্থানে ধান্যক্ষেত্রের অল্প জলে 

্নান করিলেন। ইহা দেখিয়] তত্রত্য 
অধিবাপীর]। বিস্মিত হইয়াছিল । উত্তর- 
কালে এইস্থান রাধাকুণ্ড নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে । পুরীসম্প্রদায়ের গুরু মাধ- 

বেন্দ্র পুরী মথুরায় আগমন করিয়। গোপাল- 
মু্ভি প্রকাশ করেন, এবং রূপ গোস্বামী 

মথুরামাহাত্্ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। লোপ- 

প্রাপ্ত তীর্থ সকল পুনঃপ্রকাশিত করিয়া- 

ছিলেন। ব্ুন্দাবনধামে গোবিন্দদেব ও 

মদনগোপালের পেব। জূপ মনাতনই প্র- 

চার করেন। মদনমোহন ও গোবিন্দজীর 

মন্দির যাহ। ভগ্রাবস্থায় এখনও বুন্দাবনে 

অবস্থিত আছে, তাহ। রূপ সনাতন কর্তৃক 
সংস্থাপিত এইরূপ কিন্বদন্তী প্রচলিত 

আছে। কিস্তু গোবিন্দজীর মন্দিরে 

১৫১২ শকের এক শিল্পলিপি প্রাপ্ত হওয়। 

গিয়াছে । তাহাতে লিখিত আছে যে, 

পৃথুরাও কুলোগ্ভব মান[সংহ তাহা স্থাপিত 

করেন। ণ* রূপ সনাতন শ্ীচৈতন্যের পর- 

লোক প্রাপ্তির পরেও কিছু কাল জীবিত 

ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৪৫৫ শকে অন্ত- 

হিত হয়েন, সুতরাং শিল্পলিপি অনুসারে 

গোঁবিন্দজীর মন্দির গৌরলীল1] নমা- 

পির ৫৭ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। রূপ 
সনাতন এতদিন পর্যযস্ত ইহলোকে ছিলেন 
এরূপ বোধ হয় না। এই মন্দির মান- 

সিংহের প্রতিষ্ঠিত হইলেও রূপ সনাতন 
কোন রূপে তাহার পরম্পর। কারণ হইতে 

পারেন। 
নি সি ০০ সপ 

1 পতত্ববোধিনী পত্রিক।” 7 শকাব) ১৩২ 
1 

ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সনা- 
তন গোস্বামী ৬থমতঃ যমুনাতটে সৃর্ধ্য- 
ঘাট নামক স্থানের সমীপবর্তী এক নিভৃত 
উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে সামান্য কুটীর 
নিম্নাণ করিয়া মদনমোহন-বিগ্রহ সংস্থা- 

শপিত করেন । কিয়দ্দিন পরে কোন এক- 

জন বণিক নাট্যশালা ও রত্বময় বেদী 
সমন্বিত স্ববৃহণ্ড মন্সির নির্মিত করেন ও 

মদনমোহন বিগ্রছের রীতিমত সেবার 

বন্দোবস্ত করিয়। দেন। 

এইরূপ কথিত আছে, শেষাবস্থায় 

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন সনাতন 

যমুনীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, 

এমন সময় পথিমধ্যে একটি মূল্যবান রত্ব 
দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, কোন দীন 

ছুঃখীকে ইহ দান করিবেন । কিন্ত ধন বত 

স্পর্শ কর! সন্্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ,এই জন্য 
উহ! একখানি খাঁপরাতে উঠাইয়। লইয়! 
কোন স্থানে ম্বর্ভিক। দ্বার আচ্ছাদিত করিয়। 

রাখিয়া দিলেন । বদ্ধমান প্রদেশস্থ মান- 

কর গ্রামনিবাসী জীবন নামক এক ব্রাহ্গণ 

অতিশয় দরিদ্র ছিলেন । এ ব্যক্তির অনেক 

পরিবার অথচ কিছুই অবলম্বন ছিল না । 

ব্রাহ্মণ অর্থের আকাঙ্ক্ষায় কাশীতে গিয়া 

বহুদিন শিবের আরাধনা করেন। শিব 

প্রসন্ন হইয়। স্বপ্নাবস্থায় এই আদেশ ক- 

রেন, বুন্দাবনে সনাতন নামে এক গোৌ- 

সাই আছেন, তাহার নিকটে গমন করি- 
লেই তোমার মনক্কামনা পূর্ণ হইবে, 
লোকছুর্লভ সর্বছুঃখহারী বহু ধনরত্ব লাভ 

করিয়া দরিদ্রেতা দুরীভূত হইবে । এ সং- 
সারে কোন্ সূত্রে কি ঘটনা! সঙ্ঘটিত হয় 
কে বলিতে পারে? ত্রাহ্ধণের ভববন্ধন 

মোচনের মময় উপস্থিত, তাহা তিনি 

জানিতেও পারেন নাই, সামান্য ধনের 
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চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া আছেন, কিন্ত | স্নান করিয়াছি স্পর্শ করিব না। পুনর্ববার 
অচিরে তিনি যে পরম ধন প্রাণারাম”ভগ- খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রাহ্মণ মণি পাইলেন 
বানকে হৃদয়ে লাভ করিয়। ভব-যন্ত্রণা | এবং গৌসাইকে প্রণাম করিয়া চলিয়। 

হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করিবেন, । গেলেন। 

তাহা. €কোন দিন স্বপ্নেও ভাঁবেন নাই। পথে যাইতে যাইতে জীবন মনে মনে 
বিধাত। যখন দুঃখী জনের প্রতি দয়া ক- | এই চিন্তা করিতে লাগিল, গৌসাই এমন 

রেন, তখন কাচ অন্বেষণ করিতে দিব্যরত্ব | মূল্যবান রত্ব কেন আমাকে দিলেন, ইহ! 
মিলাইয়৷ দেন, গরল প্রার্থনা করি | রাখা লি স্পর্শ ক"। দ্বরে থাকুক, একবার 
অমৃত দান করেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের | চাহিয়াও দেখিলেন না,আর আমি ইহারই 

আশ্রমে সমাগত-হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ক- ; জন্য ব্যাফ্ন হইয়! ঈশ্বরের আরাধন| ক- 

রিলেন, এবং আনন্দাবেশে করযোড়ে | রিলাম, এইত আমার চরিত্র! ছি!ছি! 

রহিলেন। মনাতনও ব্রাহ্ধণকে প্রণাম | আমার এই ঘ্বণিত জীবনে শত ধিক ! আর 
করিয়! মিষ্ট বাঁক্যে বলিলেন, “ঠাকুর মহা- এই রত্রকেও ধিক! এই অসার বস্তব দুরে 

শয়, ভূমি কে ? এবং কি জন্যই বা এখানে | পরিত্যাগ করিয়া আমি তাহার চরণে 
আসিয়া আমার প্রতি কৃপা করিলে ?” ; শরণ লইব, তিনি যে ধন পাইয়া মজিয়। 
সনাতনের নম্্তাপূর্ণ প্রিয়বাক্য শ্রবণ আছেন, আমি তাহাই লইব, বিনা মূল্যে 
করিয়! বিপ্রের চিত্ত চমত্কৃত ও দ্রবীভূত । আমি তীহাঁর পদে বিক্রীত হইব। দরিদ্র 
হইয়। গেল। ব্রাহ্মণ সকল কথ। সশাতনকে ব্রাহ্ষণ এইন্ূপ ভাবিয়। ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 

বিজ্ঞাপিত করিলে, সনাতন বলিলেন) ৰ করিয়া বটেশ্বর গ্রাম হইতে ফিরিয়া গে- 
আমি ভিক্ষাজীবী, কোথায় অর্থ পাইব ?” | লেন, এবং সনাতনের পদতলে পড়িয়া 
শ্রবণ করিয়। ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া : বলিতে লাগিলেন, “এই তুচ্ছ মণি মু- 
গেল, নিরাশ হৃদয়ে নানাপ্রকারে বিলাপ ক্তাতে আমার আর প্রয়োজন নাই, কৃপ৷ 
করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণের কাতরতা করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয় কৃষ্ণ- 

দেখিয়া সনাতন আকাশ পাতাল ভাবিয়া প্রেমধন দান করিয়া কৃতার্থ কর।” গো- 
আকুল হইলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ সাঁই বলিলেন, “তুমি তাহা৷ পাইবে না, 
মণির বৃতীন্ত মনে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্ধ- গৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর, সং- 
ণকে আশ্বীসিত ও শান্ত করিয়া বলিলেন, ; সার হইতে উতীর্ণ হইবে ।” ব্রাহ্মণ বলি- 

“ঠাকুর, আমার স্মরণ ছিল না, মহাদেব | লেন, “আমি গৃহে যাইব না, তোমার চর- 

মিথ্যা বলেন নাই, বহুমূল্য মণি লইবে, 1. ণই একমাত্র আমার ভরমা, কৃপা করিয়। 
আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দিই |” মনা- মুড জনকে আশ্রয় দাও” সনাতন বলি- 

তন ব্রাহ্ধণকে সঙ্গে লইয়। যমুনাতীরে | লেন, “যদি মণি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ 

গেলেন, এবং বামহস্তের তর্জনী হেলাইয়া | হও, তবে হরিধন পাঁইবার যোগ্য হইতে 

বলিলেন, “এইস্থানে ম্ব্তিকা খুঁড়িয়। | পারিবে ।” এই কথা বলিব! মাত্র ব্রাহ্ধণ 
দেখ ।” ব্রাহ্মণ স্বৃতিক! খনুন করিয়া মণি | মণি যমুনা মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । তাহ 

না পাইয়া সনাতনকে বলিলেন, “তুমি | দেখিয়া সনাতন মহা আনন্দিত হইয়! 
উঠাইয়া1 দাও |” তিনি বলিলেন, আমি | ব্রাহ্গণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং 
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বিস্তর প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত 

করিলেন । ধন্য সনাতন! তুমিই প্রকৃত 
ম্পর্শমণি,তোমার সাধু জীবনের স্পর্শ মাত্রে 
ব্রাহ্মণের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ধনের পিপাসা 

মিটিয়া গেল। তদবধি এই ব্রাহ্মণের 

ংশধরের1 গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত হই- 
মাঁছেন এবং তীহার! মানকর পরিত্যাগ 

করিয়া! কাঠমাড়গ। গ্রামে অদ্যাঁপি বান 

করিতেছেন । 

রূপ সনাতন বিবিধ শাস্ত্রে যদিও প্র- 

বীণ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি নিরভিমাঁন 
নির্মৎসর হইয়া! আপনাদ্িগকে অতি অকি- 

ধন জ্ঞান করিতেন। ধাহারা পৃথিবীর 
মান সম্্রম ইন্ড্রিয়তৃপ্তি ভোগৈশ্বর্য তৃণের 
হ্যায় পরিত্যাগ করিয়! পরমেশ্বরের শরণাঁ- 

পন্ন হইয়াছেন, প্রাকৃত জনোচিত গর্ব 

অভিমান তাহাদের স্বর্গীয় হৃদয়ে কি প্র- 

কারে স্থান পাইবে? একদা একজন 
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাগ্ডত্যাভিমানে স্ফীত 

হইয়া রূপ সনাননকে বিচার-যুদ্ধে আহ্নান 
করেন। হবিপ্রেমে প্রেমিক নিরভম্কার 

রূপ সনাতন বিন! বিচাঁরে পরায় স্বীকার 
করিয়। পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দি- 

লেন। এই সময়ে জীব গোস্বামী যমু- 

নাতে শান করিতে গিয়াছিলেন | দি্থি- 

জয়ী পণ্ডিত জীবকে জয় করিতে অভি- 

লাষ করিয়। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া 
মহাসমারোহে যমুনাতীরে উপস্থিত হই- | 
লেন, এবং জীবকে বলিলেন, রূপ সনাতন 

বিচারের ভয়ে আমাকে জয়পত্র লিখিয়] 

দিয়াছেন, তুমি হয় বিচার কর, নতুবা জয়- 
পত্র লিখিয়া দাঁও। জীব ইহা শুনিয়! 
চিন্ত। করিয়া দেখিলেন, এ ব্যক্তি রূপ- 

সনীতনের মহিম1 কিছুই জানে না, পণ্ডিতা- 
ভিমানী হইয়! তাহাদিগকে পরাভব করি- 

য়াছি মনে করিয়। গর্ব করিতেছে, এই 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

গর্বব খর্ব করা আবশ্যক। এই ভাবিয়! 

প্রকাশ্যে বলিলেন, বিনা শান্ত্রপ্রসঙ্গে 

তুমি তীহীদিগকে কিপ্রকাঁরে পরাভূত 

করিলে ? যাঁহউক, আমি তাহাদের এক 

জন ক্ষুদ্রে শিষ্য, আমাকে পরাভব কর, 

দেখি তোমার কেমন পাগ্ডত্য। এই 

বলিয়া জীব শাস্ত্রবিচারে দিপ্বিজয়ীকে 

পরাস্ত করিয়া! তাঁহার দর্প চর্ণ করিলেন । 

রূপ গোস্বামী এই বিচারের কথ। শুনিয়। 

অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এব জীবকে 
ভৎ্সনা করিয়! বলিলেন, তুমি জয় পরা- 

জয় মান অপমান ত্যাগ করিয়! বৈরাগী 
হইয়াছ, তবে কেন পরাজয় করিতে ইচ্ছা 
করিলে । আপনি পরাভব স্বীকার করিয়! 

অমানী হুইয়। দীনতার সহিত কেন তা- 

হাঁকে মান ও জয়দান করিলে না? জীব 

বলিলেন, গুরুনিন্দা অসহ্য এই জন্য 

বিচার করিয়াছি । জীব গোস্বামীর অভি- 

মান নাই, রূপ তাহা জানিতেন, তথাপি 

লোঁকশিক্ষার উদ্দেশে শাসন করিবার 

জন্য বলিলেন, “অদ্য হইতে আমি আর 

তোমার মুখাবলোকন করিব না|” গুরু- 

দেবের এই বাক্য বজের ন্যায় জীবের 

হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, কাঁতর হৃদয়ে অনেক 
স্ততি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে রূপ 

প্রসন্ন হইলেন না। অবশেষে অন্ন জল 

পরিত্যাগ করিয়। যমুনাতটে নির্জন স্থানে 

থাকিয়। গুরু-পদধ্যানে নিযুক্ত হইলেন, 
গুরু-বিরহ-শোকে ছুই নয়নে অবিরল জল- 

ধারা বহিতে লাগিল। কৃচ্ছসাধ্য তপ- 

স্যাতে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া! আমিল। 
সনাতন জীবের এরূপ কষ্টকর অবস্থা 

শুনিয়া ছুঃখিত হইলেন এবং রূপের 
নিকট গিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, যতপ্রকার 

সদাচার আছে, তন্মধ্যে সকলের ইষ্উজনক 

শ্রেষ্ঠ সদাচার কি? রূপ বলিলেন, প্রভু, 
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আমার বিবেচনায় জীবে দয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ 
সদাচার। সনাতন বলিলেন, তবে তেন 

তাহা হয় না? তখন রূপ এই বাক্যের 

তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়। জীবকে আহ্বান 

করিলেন, এবং শ্লেহমহকারে ছলছল 

নয়নে আলিঙ্গন করিয়া পুনগ্রহণ করি- 
লেন। জীবও গুরুপদে শত শত প্রণাম 

করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এ 
রূপ বন্দাবনে আগমন করার পর অতি 

কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

কোন দিন অনাহারে কাটাই দিতেন, 

(কান দিন সামান্য ছুপ্ধপান করিয়। জাবন 

ধারণ করিনেন। সনাতন ইহা অবগত 

হইয়া এক দিন অনুযোগ কয়িয়। বূপকে 

বলিলেন, তুমি অনশন থাকিয়া কৃষ্ণকে 

কেন দুঃখ দাও, মাধুকরী ভিক্ষা! দ্বারা উদর 

পূর্ণ কর। তদনুারে রূপ ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ রূপ নিজে 

রন্ধন পূর্বক ভোজন করিতেন, পরে সনা- 
তনের আদেশে স্বপাক ভোজন পরিত্যাগ 

করেন। 

তৎকালে মহানুভব আকবর স। দিলীর 

সম্ট ছিলেন। তিনি সনাতনের মহত্ব ও 

সাধুতার বিষয় অবগত হইয়! তাহার দর্শন 
প্রত্যাশায় বৃন্দাবনে আইসেন। বিরক্ত 
বৈরাগী সন্গ্যাীর পক্ষে রাজদর্শন অবৈধ 

জ্ঞান করিয়া প্রথমতঃ সনাতন আকবরের 

সহিত কথ। কহেন নাই। পরে আকবর 

সাকে ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্ত জানিয়। সম্মান 

প্রদর্শন পূর্বক আলাপ করেন। সনাত- 
নের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহা পুরণ 
করিবেন আকবরের এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 
নিঃসঙ্গ বীতস্পৃহ ভগবৎপ্রেমিক বৈরাগীর 
কামন। পুর্ণ করা সম্রাটের সাধ্যায়ত নয়। 
ভগবৎচিন্তাতে হৃদয়মনকে নিমগ্ন করিয়! 

সাধুর। যে ছিম্মল শান্তি ও শাশ্বত সান্দ্রানন্দ 

পপ পাপ 

রানার. পপ পর পর পপ ২ শপ ক পপ পপ স্পা শশা 

সম্ভোগ করেন, তাহ! পৃথিবীর অতীত 

বস্তু। ভক্তের হৃদয় যে পিপাসায় পিপা- 

সিত পৃথিবীর পঙ্কিল বারিতে তাহা! 

নিবারিত হইবার নহে । জল স্থল অন্ত- 
রীক্ষ বিশ্বচরাচরের একমাত্র স্থপ্তি কর্তা ও 
পালগ়িত! প্রেমময় পরম পিতাকে হৃদয়- 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লাধক ভক্ত 
উদ্ধে চন্দ্র-ূর্ধ্-গ্রচ-নক্ষর-খচিত অনন্ত 
নীলাকাঁশ এলং নিগ্সে মলাগর। সকানন। 

কুহ্মকুন্তল' ধরণী এই বিপুল বিশ্বস্থস্টিতে ও 
আপনার মানস-পটে প্রেমন্বন্ূপ পরমে- 

শ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য ও অনির্ববচনীয় ম- 

হিম এবং দীপ্যমাঁন মঙ্গলভাব অবলোকন 

করত যে ম্ত্গভীর আনন্দার্বে আপনাকে 

নিমজ্জিত করেন, তাহার সহিত পার্থিৰ 

( কোন্ আনন্দের তুলনা হইতে পারে? 
কোন আধ্য খবি বলিয়াছেন, 

“নিশ্ত বঙ্গ হতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দম্ধার্ণবঃ | 

মাধুম্্যৈকরসাধার একএবাস্তি সব্বতঃ ॥” 

ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গন্তীর নিবিড় আনন্দ- 

স্বরূপ স্থবধার সমুদ্ধ এবং মাধুর্য রসের 

একমাত্র আধার । ফাঁহার। সেই হ্ৃধাসমুদ্রে 

অবগাহন করিয়াছেন, এবং সই প্রগাটু 
মাধুর্য রসের বিন্দুমীত্রও আম্বাদন করিয়! 

আগ্তকাম হইয়াছেন, তাহাদের আর কোন্ 

কাঁমনা' অবশিষ্ট ও অপূর্ণ আছে যে, 
তাহারা ইতর জনের ন্যায় রাজপ্রসাদের 
জন্য লালায়িত হইবেন। ফাঁন্স দেশীয় 

কোন ধর্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তি জনকো- 

লাহলময় নগর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময় 

বিজন পল্লীতে বাম করিতেন। সত্ত্াট 

লুই ফিলিপ তাহার ধার্িকতাতে মুগ্ধ 
হইয়া! তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছ। প্র- 
কাশ করিলে সেই সাধু পুরুষ বলিয়া- 

ছিলেন, আমি রালপ্রামাদে গমন করিলে 

হতবুদ্ধি ও অপ্রস্তুত হইয়া যাইব,আর রাজ। 
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আমার কুটীরে আমিলে কষ্ট অনুভব 
করিবেন, অতএব যিনি যেখানে আছেন, 

তিনি সেই স্থানেই থাকুন, ইহাই সৎ 
পরামর্শ । দিখিজয়ী আলেকজান্দার কোন 

সময়ে গ্রীকদেশীয় সন্ত্যাসী দায়োজিনি- 

সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়। রাজগর্বে 

গর্বিবিত হইয়। বলিয়াছিলেন, “তুমি আ- 
মার নিকটে কি প্রার্থনা! কর?” দ]য়ো- 

জিনিম তখন রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন। 
তিনি বলিলেন, তোমার নিকটে আমার 

কিছুই প্রার্থনা নাই, তুমি মৎসমীপে 

লেন, “যিনি ভ্রিজগতের নাথ পরম ছুর্লভ 
ও ছুরারাধ্য, তিনি তোমার হৃদয়ধামে 

সদ! বিরাজমান, তুমি দেই দেবছুর্লভ 
মহাধনে পরমধনী হইয়াছ, আমি তোমার 

কোন্ আকাঙ্ক্ষ! পূর্ণ করিব, আমার রাজ- 
ত্বের গৌরব বৃথা অভিমান মাত্র ।” 

যে অনম্য মহত্ব, অলৌকিক ত্যাগ- 

স্বীকার, সক হদয়ের মহানুভাবতা এবং 
পরমেশ্বরে অবিচলিত প্ররেমান্ুরাগের 

| ্ 
। আত্মবিলয়কারিণী শক্তিতে মানু ইতি-: 
' হাসে 

দণ্ডায়মান থাকাতে আমার রৌদ্র পোহা- : 

ইবার ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব তুমি 

তাহ। হইতে বঞ্চিত করিও না । আরব 

দেশের কোন মুসলমান তপস্বীর আশ্রমে 

সেই দেশের বাদসাহু সমাগত হুইয়। তপ- 

স্বীকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমার 

কাছে কি প্রার্থন। করেন ? তৎ্শ্রবণে সাধু 

তপন্বী গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 

“তোমার নিকটে আমার আর কোন 

কামনা নাই, কেবল এই প্রার্থনা, তুমি 
আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও এবং 

আর কখনও আঁপসিও না।৮» আমাদের 

ভক্ত সনাতনও আকবরকে বলিয়াছলেন 

আমার কিছুই আকাজ্ষা নাই। শেষে 
সআাট নির্ববন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ অনু- 

রোধ করাতে সনাতন বলেন, যদি একা - 

স্তই আমাদের উপকার করিতে আপনার 

বামনা হয়, তবে আমাদের আশ্রমের 

যে অক্পস্থান টুকু বমুনার আোতে ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে, তাহ] বাদ্ধাইয়। দিন। সনাতনের 

নিস্পুহ শান্ত বৈরাগ্য প্রভাব, ভ্বলন্ত ঈশ্বর- 
প্রেমিকতা ও অসাধারণ মহত্ব সন্দর্শন 

করিয়া আকবরের গর্বব অভিমান দূর হুইয়! 
গেল। বিনয়াবনআ্্ হৃদয়ে বলিতে লাগি- 

বরণীয় হইয়া থাকেন, রূপ 
সনাতনের চরিত্রে তৎসমুদায় প্রচুর পরি- 

 মাণে বিদ্যমান ছিল । তাহার। যেন জ্ঞান- 

সরিয়। দাড়াও, যাহা তুমি দিতে পার না, ভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎসেবার জীবন্ত 

প্রতিকৃতি স্বরূপ ছিলেন। পার্থিব ভোগ- 

বাসন! তুচ্ছ করিয়। কি প্রকারে পরমেশ্বরে 

আত্মসমর্পণ করিতে হয়, ধন মান পদ- 

মধ্যাদ। বিদ্যা বুদ্ধিতে মহাগেবান্বিত 
হইয়। কিরূপে প্রেমিক ভক্ত জিতেক্ড্রিয় 

পরোপকারী নির[(ভমান অহস্কারশুন্য সাধু 
বৈরাগী হইতে হয়,রূপ সনাতন সর্বত্যাী 
কন্থা-করঙ্গ-ধারী তরুতলবাসী হইয়! তাহ। 
দেখাইয়া গিয়াছেন। ধন মান বিদ্য। 
সকলই তাহার। পরমেশ্বরের ঘেবাতে উৎ- 

সর্গ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রদীপ্ত 
অগ্রিশিখাবৎ জ্বলস্ত রৈরাগ্য ও স্বগ্ায় 
জীবনোর্গিত তপন্যার পুণ্যাগ্নিতে শত 
শত ব্যক্তির ঘোর সংসারাসক্তি ও ইক্দ্রিয়- 
তৃষ্ণা দগ্ধীভূত হইয়! গিয়াছে । সাধুদিগের 
কারুণ্যপূর্ণ স্থপ্রশৃন্ত পুণ্য-বারি-বিধোৌত 
মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব স্বীয় মাধুরী সমুদ্তা- 
নিত হয়, তাহার সংস্পর্শ মাত্রে সংকীণ- 
চেতা সংসার-সর্বস্ব ইন্ড্রিয়-হ্থখ-নিরত 
সহ সহত্র ব্যক্তির মোহ-যবনিকা মুহুর্ত 
মধ্যে উদ্ঘাটিত হুইয়। যায়। জরা ব্যাধি 
শোক তাপে মন্তপ্ত, বিবিধ ছুর্নাতি ও 
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সক্তচিত্ত নরনারীর মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে 

ধর্মের বিমল আলোক প্রতিভামিত করাই 
ধর্মত্বা মহাপুরুমদিগের জীবনের উ- 

দেশ্য । এই সময়ে রূপ সনাতন প্রভৃতি 

সর্ববত্যাগী উদ্াাশীন ভক্ত বৈষ্চবদিগের সাধু 

ৃষ্টান্তে ও তাহাদের মুখারবিন্দ-বিগলিত 

ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত উপদেশ ভি রচনাবল 

বণ ঞ্ঠ*করিয়া কত কত ধনী সন্তান 
পরমার্থ রসপানে প্রমত্ত হইয়া সংসার-শ্বখ 

বিসর্জন পূর্বক পথের ভিবার্রী হইয়াছি- 
লেন। যে কেহ ইহাদের পবিত্র সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন, উহারাই নবজীবন লাভ 

করিয়! ধন্য হইয়াছেন । 
যখন বঙ্গীয় জননমাঁজ ভক্তি শ্রদ্ধা বি- 

শ্বাস নির্ভরশীলত। প্রভৃতি ভুকোমল হৃদয়- 

ভাবকে বিস্মৃত হইয়া কেবল শুক্ক কর্ম 
বন্ধনে জড়িত ছিল, সেই সময়ে ইহারা 
শুদ্ধতক্তিরূপ অম্বত ফলের আম্বাদন করত 

পরবর্তী লোৌকদিগের জন্য গ্রস্থাকারে 
তাহ। দান করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্য ও তাহার শিষাগণ 
ত্র 6৮. লং 

পাপভারে আক্রান্ত, সংলারাঁমোৌদে আ- | ভূমি হইয়াছে, তথাপি পূর্বতন বৈষ্ণবা- 

প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। 

১৫৩ 

চাধ্যদিগের অকপট সরলত। নির্মলপ্রেম- 

পূর্ণ জীবন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রেমভক্তি- 
রসের মধুময় উপদেশ, বৈষণবদিগের ধর্ন্ম- 
ভাব ও বিশুদ্ধ ভক্তিনিষ্ঠাকে অধুনাতন 
নানাবিধ অপান্বিকতা ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যে ও 
কিয়তপরিমাণে সবল ও সপ্জীবিত করিয়া 

রাখিয়।,খ। অদ শি «ই সম্প্রদায়ে যে 

পবিমাণ অহৈতুক্ী হরিভক্তি, আচারনিষ্ঠ 
হরিনাম এবণ কীত্রনাদিতে অনুরাগ ও 

হৃদয়মুগ্ধকর বিনয় বৈরাগা দেখিতে পাঁওয়। 

যায়, অন্যস্ধরে তাহা অতি দুর্লভ | 

রূপ সনাতনের প্রাকৃত জীবন সম্বন্ধে 
অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই । বৈষ্ণব 
গ্রন্থকর্তারা তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের 

ইতিহাসই বিস্ততরূপে বর্ণন করিয়াছেন। 
রূপ ও মনাতনের বিবাহ ও সন্তানাদি 

সম্বন্ধে আমরা আজিও কোনরূপ স্ত্বনিশ্চিত 

বোধ হয় এক- 

মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোক্বামীই তীহা- 

চারি শত 

বওসর পূর্বে ভীহারা যে সকল অমূল্য সত্য 
প্রাণময় বাক্যে প্রচার ও জীবনে পরিণত 

করত নীরসচিন লোকদিগের হৃদয় স্মধুর 
ভক্তিরমে আপ্লাবিত করিয়া মধুময় হরি- 

নাম সংকীর্তনের জয়ঘোষণ। করিয়। গিয়া- 

ছেন, অতীতের অন্ধকার ও কালের আব- 

শীধ্বনির ন্যায় মর্মস্থলে স্পুন্ হইয়! 
আমাদের কঠোর চিত্তকে উন্মত্ত করিয়] 
তুলিতেছে। কালের পরিবর্তনে দেশের 

দুর্ভাগ্য বশত যদিও আমাদের দেশের 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিশয় হীনদশ1 উপ- 
স্থিত হইয়াছে, যদিও তাহার! নির্মল" 

জ্ঞানালোচনার অভাববশত নানীপ্রকার 

কুসংস্কার অন্ধত। ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের আশ্রয়- 

দের অতুল ধনৈশ্বর্ষ্যের উত্তরাধিকারী 
ছিলেন। কিন্তু তিনিও নশ্বর ধনের মায়। 

পরিত্যাগ পূর্ববক বৈষ্ণব ধশ্ম গ্রহণ করিয়া 
বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। রূপ 

গোস্বামী রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ করণানন্তর 

স্বীয় বাসভূমিতে গমন করিয়া ধনসম্পন্তি 

' আত্মীয় কুটুম্বগণকে ও সকার্য্যের উদ্দেশে 

রণ ভেদ করিয়া আজও তাহা স্থদূরাগত : 

ূ 

দান করিয়াছিলেন, “চৈতন্য চরিতাস্বতে” 
ইহ! লিখিত আছে, কিন্তু কোথায় তীহা- 

দের বাসস্থান ছিল, বৈষ্ণধর্ম অবলম্বন 
করার পর তাহাদের স্ত্রী পরিরারগণই ব| 

কোথায় গেলেন, ইত্যাদি বিষয় উক্ত গ্রন্থ- 
কর্তা কিছুমাত্র লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
উক্ত গ্রন্থে তাহাদের জনম্মবিবরণাদির ও 

কোন উল্লেখ নাই, তবে অস্পৃশ্য পতিত 
নীচ জাতি বলিয়া তাহারা যে আপনা- 
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দিগকে পরিচিত করিতেন, ইহা! এ গ্রন্থ 

পাঠে জানা যায়। বোধ হয় এই কার- 

ণেই অনেকে রূপ সনাতনের মুসলমান- 

কুলে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন । 

কিন্তু “চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক,” “ভপ্ভি- 

রত্বাকর,৮ ঞলঘুতোষণী” এবং «বৈষ্ঞব 

তোঁধণী” প্রভৃতি শ্রস্থ পাঠে অবগত হওয়! 

যায় যে, ভরদ্বাজগোত্রসন্ভৃত যজুর্ক্বেদীয় 

ব্রাহ্গণবংশে কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞ জন্ম গ্রহণ 
| 

করেন। তিনি স্বীয় পুত্র অনিরুদ্ধকে ৰ 

রাজ্যভাঁর অর্পণ করিয়া পরলোক গমন | 
। ভট্টাচাধ্োর করেন। অনিরুদ্ধের ছুই স্ত্রীরুগর্ভে রূপে 

শর ও হরিহুর নাঁমে ছুই পুত্র হয়। রূপে- 
শ্বর শীস্ত্রবিদ্যায় ও হরিহুর শস্ত্রবিদ্যায় | 

| ছিলেন। পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। জ্ষ্ঠ 

রূপেশ্বর কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, 
মাত! ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পৌরস্তাদেশে 
শিখরভূমির রাজার অধিকারে আনিয়া 
বাস করেন। সেইস্থানে তাহার এক পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পদ্ম- 
নাভ গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গী- 

তীরবন্ভী নবহট্ট (নৈহাটা) গ্রামে আসিয়। 

বাস করিয়াছিলেন । ইনি জগন্নারথমূর্তির 
উপাঁসক ছিলেন এবং যাঁগযজ্ঞ ধন্মোৎ- 

সবাদিতে পরমাঁনন্দে কালযাপন করিতেন। 

পদ্মনীভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। প্ুন্রগণের নাম 
পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ মুরারি ও 

মুকুন্দ। সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমার । 
কুমার পরম ধার্িক শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্ণ ছিলেন। কথিত আছে, যদ্দি 
কখন দৈবাৎ যবন দর্শন করিতেন, তাহ! 

হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সেদিন আর 
অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। ইনি অতি- 
শয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং 

জ্ঞাতিবর্গের অন্যায় ব্যবহারে উদ্দিগ্র হইয়] 

তত্তববোধিনী পত্রিক। 
১৩ কল্প, ভাগ 

জহির চা চ] 

নবছট্রের বাস পরিত্যাগ পুর্বধ্ক পূর্ববঙ্গের 

বাকলাচন্দ্র্বীপে (আধুনিক বাঁকরগঞ্জ) গিয়া! 

বাস করেন। যাঁতীয়াতের স্থবিধার নিমিত্ত 

যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ নামক 

গ্রামে দ্বিতীয় বাঁসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছি- 

লেন। কুমার দেবের অনেকগুলি সম্ভান 

হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম 

রূপ কৰিউঞ্জিলিত বা অনুপম বৈষ্ণব সম্প্র- 

দায়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেনশা্ঞ্রূপ ও 

সনাতন বাল্যকালেই নান! বিদ্যাতে বুযুৎ- 

পর্তি লাঁভ করিয়াছিলেন । জার্ববভৌম 
সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির 

নিকটে সনাতন গোস্বামী যথানিয়মে শ্রুতি 

স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 

বৈষ্চবতোষণী ও দশম টিপ্ননী 

গ্রন্থে সনাতন স্বীয় গুরুর উল্লেখ করিয়া- 

ছেন। বূপ সনাতনের বৈষয়িক বুদ্ধিও 

বিশেষ প্রখর ছিল, বঙ্গেশ্বর গৌড়াধিপতি 

হুসেন সাহ! ভীহাদের বিদ্য। বুদ্ধির পরি- 

চয় পাইয়া সনাতনকে সচিবের পদে ও 

রূপকে প্রধানতম রাঁজকার্য্যে নিয়োজিত 

করিয়াছিলেন । এই সময়ে ইহারা রাজ 

কার্যোপলক্ষে গৌড় রাজধানীতে আসিয়। 

তৎসন্গিহিত রামকেলি গ্রামে বাঁস করিয়া- 

ছিলেন । 

রূপ সনাতনের পার্থিব জীবন বৃন্দাবন 

ধামেই নিঃশেষিত হয়। চৈতন্যদেবের 

অন্তর্ধানের ঠিক কত দিন পরে রূপ ও 
সনাতনের পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা 

আজিও অসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হয় 

নাই। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গো- 

স্বামীর *ভ্রীচৈতন্ চরিতাম্বত” গ্রস্থ রচন! 

১৫৩৭ শকে *% সম্পূর্ণ হয়, তৎকালে কে- 

-বল জীব গোস্বামী মাত্রই জীবিত ছিলেন। 

* শাকে সিন্ধপ্রি বাণেন্দৌ জোষ্ঠে বৃন্নাবনাস্তরে। 
হুর্য্যাহেংদিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণ তাং গতঃ ॥৮ 
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প্রায় চারি শত বসর অতীত হইল 

রূপ সনাতন এই জরা-মরণ-পাঁপ-তাপ 
সঙ্থুল মর্ত্যভূমি অতিক্রম করিয়া অমর- 

ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 

মহৎ জীবনের অত্যুজ্জবল দৃষ্টীস্ত নকল আ- 
জও শত শত ব্যক্তির জীবনকে ধর্মপথে 

পরিচালিত করিতেছে, শত শত ভোগ 

বিলাসপরায়ণ ধর্মহীন মানকে প্রাণ 

বৈরাগা ও ভগবংপ্রেম উদ্দীপ্ত করিয়া তৃলি- 
তেছে। তীহাদের পবিভ্ঞ নাম উচ্চারিত 
হইবামাত্র হৃদয় ইতর স্থখেচ্ছা বিস্মৃত হয় 
এব বৈরাগ্য ও ভগবতপ্রেমরসে অভি- 

যিক্ত হইয়া উঠে। পুণাপাপদর্শা প্রেম- 
ময় পরমেশ্বরের চরণে কোটি কোটি 

প্রণাম করিয়া এই পুণ্যশ্পোক সাধু ভ্রাতৃ- 
দ্বয়ের পুণ্যকাহিনী আমরা এই স্থানেই 
উপসংহৃত করিলাম ।*% 

আলন্য । 

আলন্য আমাদের দুষিত বিলাসের 

একটী অঙ্গ । ইহা। আমাদিগের নিজদোষে 
উৎপন্ন হয়। পাপাচারজনিত ক্লান্তি 

হতাঁশ__শিথিলত। হইতে ইহার জন্ম। 

বাহার কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকি- 

বার চেষ্টা করেন, আলস/ তাহাদের 

ত্রিপীমায় স্থান পায় না। আলস্য জী- 
বনের মলিন শিথিল আবেশ; ইহার 

ক অশুদ্ধ-শোধন । 

বিগত ভাদ্র মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকার ৮২ পৃ- 

ষ্ঠার ২য় স্তস্তের ১ম পংক্তির “লীল।” এই শব্দের পর 

গু ত্বারক। লীলা, এই টুকু সংযোজিত হইবে। এবং 

৮৩ পৃষ্ঠার টাকার ২য় স্তপ্তের ২য় পংস্তির '্রহ্গধাষে, 

এই শবের পরিবর্তে 'ব্রজধামে' হইবে ও ১০ম পংক্তির 

'ব্রদ্ধলীলা” এই শবেের পরিবর্তে 'ব্র্ললীলা, হইবে। 

অধীন হইলে এমন উত্কৃষট মানবজন্ম কি 

পা, পপ | পা পাপ পরপর অর 

আলস্য ১৫৫ 
সপ পসরা 

কুৎসিত নরক সমান হয়! পৌন্দর্ধ্য মা- 
ধুর্য ইহার স্পর্শে নীরস নিশ্রভ হইয়! 
যায়, _জাগ্রত হইতে পায় না। প্রাণহীন 
চেতনায় আলস্য সমুদয় আলিঙ্গন করে। 

ইহার বশীভূত জন সেই আলিঙ্গন-জনিত 
মধুর মোহে বিভোর হইয়া! থাকেন, জগ- 
তের বিশুদ্ধ গভীর “স্থর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি 
করিতে পারেন না! । ঈহ। উপলব্ধি করিতে 

গেলে অমীদের অন্তরে রীতিমত ধীর- 

ভাবের এতিষ্ঠী চাই, কিন্তু অলস জনে 

তাহা নাই; তিনি বাহিরে দেখিতে ধীর, 

বাস্তবিক তিনি একজন চঞ্চলধন্মী; তিনি 

অল্প কোলাহলেই অন্তরে অন্তরে ব্যতি- 

ব্যস্ত হইয়া! উঠেন, সংসারের গুরুভার 

নীরবে বহন কর] তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যা- 
পার। সংসারের গুরুভার বহিতে গেলে 
সদা-সর্ধববদ! ধৈধ্যোম্মুখ হইয়া! থাকা আ- 
বশ্যক; আলদ্য লইয়া সংলারযাত্র 

নির্বাহ করা ঘোর বিড়ম্বনা । আলস্য 

ধৈধ্যের ভাণ, ভণ্ড ধৈর্য । আলস্য ও 

ধের্যধা উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 

প্রভেদ বিদ্যমান | ধৈধ্্য বাহিরে দেখিতে 
নীরব, ঘেন অলসমুন্তি, কিন্তু ভিতরে তা- 

হার কঠিন শ্রমনহ ভাব, ভিতরে তাহার 
কাধ্যের কআ্োত অনবরত অদৃশ্যভাবে 

প্রবাহিত হয়; ইহা! ধরণী দদৃশ ; ধরণীর 
ন্যায় ইহা ধারণগুণযুক্ত-_কার্ধ্যকরী ; 
ধরণী যেমন স্থাবর জঙ্গম পদার্থলমূহকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া, এবং স্বীয় কেন্দ্রের 

চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ববক, সুর্ধ্যের চারি- 
ধারে পুনরায় নীরবে অদৃশ্যভাবে প্রদ- 
ক্ষিণ করিয়া আমে, সেইরূপ ধৈর্য্য ও দুঃখ 
শোক নন্তাপকে বক্ষে ধারণ করিয়। আপ- 

নার চতুদ্দিক পর্যবেক্ষণ পূর্বক বিষয়ের 
কোলাহলময় সংমারের চারিধার পধ্য- 

বেক্ষণ করিতে সমর্থ । ধেধ্যের এইরূপ 
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বল, কিন্তু আলস্যের এ বল নাই। সম্মুখে 

দেখিতে উভয়েই স্থ্ধ্যগুণবিশিষ্ট | 
আালমাও বিপগাপদে নড়িতে চায় না) 

ধৈর্য ও বিপদাপদে নড়িতে চায় না; 
দুইই যেন এক কিন্তু একবার পরীক্ষা 
করিলেই তাহাদের গুণাগুণ ধর পড়ে। 

ভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা কিরূপ, তাহা! 

স্পউটরূপে বুঝিতে পারা যাঁয়। আল- 

স্যের ভিতরে পদার্থ নাই, ধৈর্যের মধ্যে 
পদার্থ আছে। আলম্য যেন এই সাধা- 
রণ বারু। এই সাধারণ আর অন্রঙগান 

বায়ুষদি ছুইটী পৃথকভাবে পৃথক পৃথক 
স্বচ্ছ আধারে রক্ষিত হয় তাহ! হইলে 

বাহির হইতে আ।ধারদয় শুন্যবৎ দেখা- 

ইবে, যেন তাহার। ঢই এবুই পদার্থ, 

কিন্তু পরীক্ষিত হইলেই গে ভুল ভাঙ্গিয়া 

যায়। অস্জানের আধারে যদি একটা 

অনলতাপলোহিত দীপশলাক! প্রবেশ 

করান যায় তাহা হইলে তাহ দপ্ করিয়! 
জ্বলিয়৷ ওঠে, কিন্তু সাধারণ বায়ুর আধারে 
প্রবেশ করাইলে কোন ফলই হয় না। 

তাই, আমর। দেখিতে পাইতেছি ধৈধ্যের 
মধ্যে কিরূপ শক্তি বিদ্যমান; বাহিরের 

প্রতাপের সংঘধে আমিলেই তাহার শ- 

ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধৈর্যের 
অন্তরে অন্তরে শক্তি প্রবাহিত হয়, তাহ! 

অন্তঃশাক্ত সফল কিন্তু আলস্য শক্তিহীন 

নিক্ষল। এই শক্তিহীন নিহ্ষল আলস্যকে 
আমাদের সর্বতোভাবে দূর করা উচিত, 
তাহা! হইলেই আমাদিগের শ্রেয় । আ- 

লস্য যাহারা ন পরিহার করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন তাহাদের অন্তঃঠকরণ সতত 
জর্জর কম্পিত, তাহারা লোকসমাজে 

অজ্ঞানাৰৃত হইয়া জীবন্মতবৎ পড়িয়! 

থাকেন। তাহাদের দেখিয়া, নয়ন সমক্ষে 

ক্ষীণজ্যোতি নির্ববাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় 

তত্ববোি ধনী পত্রিক! 

শপ পি এ. ০ পে 

১৩ কলা, ১ ভাগ 

৮ সরি 

কর্মময় সংসারের অন্তরে অতৃপ্তির উদ্রেক 

হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় অন্যান্য 

জনের জীবনকে আক্রমণ করে, সমাজের 

তাহাতে ক্ষতি বই লাভ হয়না। সেই 

হেতু অলম হইয়া! এ সংসারে থাক। অতি- 
শয় ক্লেশদায়ক; নীরস পতিত পত্রের 

ন্যায় ধু।লবিলুিত হইয়া! অলস ব্যক্তি 
সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও প্রকৃত 

আশ্রয় পায় না। এ জগতে অলস অক- 

ন্মণ্যের স্থান নাই। প্রকৃতির পানে চাহিয়া 
দেখ, তাহার কোন কিছু অকর্মমনণ্য অলস- 

ভাবাঁপন্ন হইলেই পড়িয়৷ বায়, তাহার 
স্থানে আবার নূতন শোভা জাগিয়া ওঠে 

একটা পদার্থও তাহার দেখিতে পাই না, 

বাহ। শিথিল অলসভাবে অধিক দিন বচিতে 

পায়। প্রকৃতির মাঝে কন্মের বিরাম নাই, 
দিবারাত কশ্ম চলিতেছে, তাই তাহার 
এত শোভ। ! আমর! বাঙ্গালা জাতি এত 

হানদশাপন্ন কেন তাহার কারণ আমর! 

ভারি আলম্তপ্রিয়, শয়ন করিতে পাইলে 

উপবেশন করিতে চাহি না, উপবেশন ক- 

রিতে পাইলে দণ্ডায়মান হইতে চাহি 
না। আর আজকালকার স্বাধীন উন্নত 

জাতিদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, 

দেখিতে পাইবে তাহারা একদগু বলিয়া 
নাই, তাহাদের কর্মের বিরাম নাই, তা- 
হার সর্ববদ1 কর্থিষ্ঠ হইয়া! বলিষ্ঠ হুদয় 
লাভ পুর্বক দিনদিন নবপ্রাণে অনুপ্রা- 

ণিত হইতেছে, এবং ঈশ্বরের নব নব 
মহিম। আবিষ্কার পূর্বক জীবন সার্থক ক- 

রিয়া__উন্নতিপথের পথিক হইয়৷ পুনরায় 

অন্যান্য জাতিকে তাহাদের লব্ধ জ্ঞানধন্ম্ে 

উন্নত করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। 
দেখ আলন্যহীন জাতির কত উদ্যম 

কত উৎসাহ কত আঁশ! ভরসা, আর আ- 

লন্যপ্রিয় জাতির কত হতাশা, কত দুঃখ 
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পারার বি 
পর শপ শীশীশিশী 

শোক, কত দুর্দশা । যে অলপ তাহার 

এ জগতে রক্ষ। পাওয়া ভার, সমস্ত জড় প্র- 
কৃতি পর্ব্যস্ত যেন উপহাস-নেত্রে তাহাকে 

দেখে; সমস্ত প্রকৃতি একম্বরে আলস্যের 

প্রতিবাদ করিতে যেন প্রস্তত। এই 
বিশ্বের মাঝে কিছুই অলস হইয়। বিশ্রাম 
লাভ করিতে পায় না, অষ্টপ্রহর কর্মের 
পরিবর্তন আবর্তন চলিতেছে, আদান 

প্রদানের তুমুল আন্দোলন চলাচল ক্রমা- 

গত হইতেছে; নিংশ্বাসের সময় জীবের। 

বারু হইতে স্বভাবতঃ অন্লজ;ন ইরা অঙ্গার- 
জান পরিত্যাগ করে, উদ্ভিদের৷ পুনরাঁষ, 

রোডের প্রভাবে, অঙ্গারাংশ গ্রহণ-পূর্ববক 
অগ্জান ত্যাগ করে। এইরূপ সংসারে । 

সকলই কাজে পরিপূর্ণ, দমকল পদার্থই : 
কার্ধ্যগত প্রাণ হৃইয়া পরম্পর পরস্পরের 
অভাবমোচনে রত; অনাবশ্যক বলিয়। 

কোন পদার্ধকেই অবহেলা করিতে পারি 

না। আবশ্যকের পর আবশ্যক প্রতি- | 
মুহূর্তে নিনাদিত হইতেছে, কম্মসংগ্রামে 
জীবগণকে অবিরাম জাগাইয়া রাখিতে 

চেষ্টা করিতেছে, এই অবিরাম জাগরণে 

ক্ষুদ্র যাহ! মহ হইয়। পড়িতেছে ; মহৎ 

হইতে বাসনা করিলে বসিয়া থাকিলে 

চলিবে না, কাজের পর কাজ চাই; কা- 
জের পর কাজ হুইয়া মহৎ ব্যাপার সমূহ 

তে 
র 

| 

| 

৮ পাশা পপ লালা পপ শা? 
শপ স্প্পা পলা পপ 4০ স্ ভিজ 

সম্পন্ন হয় ;--এই বায়ু রাজ্যের অশ্জান 
ও অজান নামে ছুই বায়বীয় পদার্থের পর- 

স্পর সম্মিলনে জলীয় বাম্প হইয়াছে, আ- 
বার সেই বাম্প ঘনীভূত হইয়া জল হই- 

য়াছে, পুনরায় সেই জল হইতে টা 
সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 
এই নদনদীসিন্ধু-পরিব্যাপ্ত, তৃণ নি 
ফলপুষ্পময়, নানাজীবসমুচ্চয়ে পরিপূর্ণ 

হইয়। এরূপ উন্নত আকার ধারণ করিতে 
পৃথিবীর যুগযুগান্তর গিয়াছে । এই হেতু 
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রিনা পাই, আমাদের সময় বিন্দুমাত্র 
আলম্যে ক্ষেপণ করিলে আমাদের মহা! 

ক্ষতি ; বিন্দুমাত্র সমর আমাদের কত- 
খানি অবসর ! কতগানি জীবন তাহাতে 

লাভ কর' যায় । খাঁহার। বড় লোক বলিয়! 

খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহারা ফাক- 

তালে বড় পোক ভন নাই, অবিশ্রান্ত অন- 
লম্ ভু; কাজ রিয়া নড়ুলোক হুইয়া- 

ছেন। রোমদেশার ধান্মিকপ্রবর বিজ্ঞ 

সেন্সর 0টে। একদিন অলসভাবে কাটা- 

ইবার দরুন সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। 

বীর নেপোলিয়ন, ঘিনি ইউরোপের আধু- 

নিক অব্ন্থার মুখপত্রম্বরূপ, তাহার জীবনী 

পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে 

পাই, আলম্য তাহার চরিত্রকে আয়ন্ত ক- 
রিতে সক্ষম হয় নাই; তিশি যখন যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে কাধ্য করিতেন তখন এক মুহূর্তও 
আলস্যে অতিবাহিত করিতেন না, চিন্তিত 

মনে চতুদ্দিক পর্যবেক্ষণ করিতেন, প- 

রীক্ষ। অধায়ন অভ্যাসে সতত মনোভি- 

নিবেশ পূর্ববক, সময়কে যুদ্ধের কলকৌ- 
শলে একেবারে ছাইয়া রাখিতেন, তাই 
তাহার যুদ্ধে সত্বর জয়লাভ হইত, অক্প- 
বলে শতগুণবলকে পরাভূত করিতেন। 

অনালস্য তাহার জয়লাভের প্রধান বল 

স্বরূপ ছিল। তিনি অনালস্য মন্ত্রে আপ- 

নাকে আপনি দীক্ষিত করিয়/ছিলেন, 

বিন্দুমাত্র সময় সহজে কাহাকেও দিতেন 

না, সময় যে অমূল্য পদার্থ তাহ। তিনি 

বেশ বুঝিতেন, তাই তাহার প্রায় কথায় 

কথায় জয় হইত ; যেখানে তীহার পরাজয় 

হইয়াছে সেখানে তাহা ঘটিয়াছে প্রায় 
কেবল তাহার অন্যান্য কর্মচারীর আলস্য 

দেঁষে; আর তাহার সময়ের নিয়ন প্রণালী 

বন্দোবস্ত তাহার কন্মচীরিদিগের মধ্যে 

কেহ যে কারণেই হউক, তেমন ধারণ 



১৫৮ 
০৫০০০ শপ +-০। ভাসারল। বাপ্পা |: পাস 

করিতে পারে নাই বলিয়া । যাহা হউক 

তাঁহার জীবনের জয়পরাজয়ের মধ্যে তী- 

হার অনলস ধীরভাব সর্ববদ1 প্রায় জাগ্রত 

থাকিত, তিনি মেই ধীরভাবে সময়কে 
আলঙ্যবিহীন করিয়া স্বকার্ধ্যউদ্ধারে 

ব্ববান থাকিন্তেন। নেপোলিয়নের 

এই অনালস্য-জনিত সমরকৌশল পরে 
ইউরোপের প্রচ্লত বিষয় হয় ক- 

গার কথা হয়; এই চৌশলে ইউ- 

রোপীয়েরা অনেক সময় নানা জাতিকে 

'অত্যল্প বলে পরাজিত করিয়াছে; যতক্ষণ 

শক্রপক্ষ তাহার অসংখ্য বলের উপর 

মররভর করিয়। মহাশ্রখে আলগ্্যে কাল 

অতিবাহিত করে, ততক্ষণ ইউরোপীয়েরা 

সময়কে নিয়মিত করিয়া যথাকাঁলে যথা 
কার্ধা করে, বিন্দুমাত্র কাল আলম্যে না 

কাটাইবাঁর জন্য যত্শীল থাকে তাহাতেই 

তাহাদের সত্বর জয়লাভ হয়। এইরূপে 
দেখি, যে দিকে আলস্যহীনতা সেই 

দিকেই জয়; এ জগতে আঁলমোর স্থান 
নাই। গচ্ছতি ইতি জগৎ, চলিবার মন্ত্রে 
জগৎ দীক্ষিত, অকর্মাণ্য ভাবে বসিয়া 

থাকিবার জন্য সে হয় নাই ; তাহার মধ্যে 
যাহারা বাঁস করিবে তাহাদের সেইদূপ 

না হইলে আর নিস্তার নাই। ক্রমাগত 
চলিতে হইবে, ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে 

হইবে। আমাদের যে বিশ্রাম তাহা! 

কেবল শ্রমের আয়োজন মাত্র । অলস 

জন প্রকৃত বিশ্রাম কাহাঁকে বলে তাহা 

জানিতে পারেনা । আলম্যে বিশ্রাম 

নাই। ইছা শুধু দেহ মনের বিকার 
উৎপাদন করিয়া মানবজীবন নিরর্৫ধক 
করে। 
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সারি, 

সমালোচন। 
বুদ্ধদেব । আমর কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বাকার 

করিতেছি যে লোকাস্তরস্থ ডাক্তার রামদাস সেন প্রণাত 
বুদ্ধদেবের জীবনী সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছ। রাম- 
দাস সেনের ইহাহ শেষ পুস্তক । [তান “গ্রাতহাসিক 
রহসা”, প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচন। করিয়। বঙ্গসাহিত্যাকে 
প্রত্বতত্বা ব্যয়ে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন, জগতকে 
দথাহয়াছেন যে খশসাহিতা প্রত্বতত্ব প্রভৃতি কঠোব 
আয়াসদাধা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুষ্ঠিত নহে। 
কিন্ত রামদাস সেনের পরে আর কাহাকেও দেখিতে 
পাই না যান এবিষরে অন্ধুসাঞ্ধৎস্থ । লোকান্তরগত 
ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল মি বঙ্গদেশীয়ধিশের মধ্যে 
সাহিত্যের এই বিভাগে যদিও বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন, তথাপ হঃখের বিষয় এই যেতিনি 
খঙ্গতাষায় তেমন (কিছুহ |লখিয়| যান নাহ। রামদাস 
সেনেব এই শেষ পুস্তক দেখিয়া! আমাদের হৃদয় পুন- 
বার শোক পারপুর্ণ হইয়। উঠিতেছে। 

প1গুত শধুক্ত কাণীবর বেদাস্তবাগীশ এই পুস্তক 
খানির ভূমিকা লিখিয়াছেন | ভূমিকা গ্রন্থের 
উপযুক্তই হইয়াছে । মূল গ্রস্থে যেমন গবেষণার বিশেষ 
পারচয় পাওয়া যায়, ভূমিকাম্নও সেইরূপ গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভূমিকাতে বেদান্তবাগীশ 
মহাশয় লিখিতেছেন__“এগ্রস্থ কোন ইংরাজী পুস্ত- 
কের অনুবাদ নহে; প্রধাদবাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। 
*.. * ইহা ভূরিভূরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রস্থ পরিদর্শনের 
পর লিখিত হইয়াছে । ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্ররূত 
বা অবিকৃত জীবন ওধম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই 
জন্য অগ্তান্ত পুস্তক অপেক্ষা এই পুস্তক আমাদের 

তত্তববোধিনী পত্রিক। 

সা রস সপ 

স্পা স্্সাসপ  স্পাশশি লা শী শি্পীশশি পলি 

১৩ কল, ১ ভাগ 

পা পপ 

অধিক আদরের বস্তু !” » প্রকৃতই আমর! ইহা পড়িয়া 
এই কারণে স্ত্রী হইলাম যে ইহা বুদ্ধের অপরাপর 
জীবন চরিতের নায় কোন বিদেশীয় লেখকের অনু- 
করণে লিখিত নহে । এই পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে 
গ্রস্থকারের সত্যান্সন্ধিৎসার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা না 

করিয়। থাক] যায় না। 

গ্রসষ্থের আরস্তেই শ্রস্থকার শাক্যদিংছের জন্মকাল 
সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্রের দিক হইতে স্থুন্দর যুক্তি সকল 
দেখাইয়াছেন। ইউরোপীয়গণ বলেন যে বুদ্ধ খৃষ্- 
জন্মের প্রায় ৫০, বতসর পূর্ধ্ে জন্মগ্রহণ ক'রয়াছিলেন 
কিঞ রামদাস সেন রাজতরাঙ্গণী হইতে দেখাইয়াছেন 
যে বুদ্ধ খুঃ পৃঃ ৬৯৯ বত্সব সময়ে জীবিত ছিলেন এবং 
অন্যান্য শান্ধ হইতে দেখাহয়াছেন যে “বুগ্ধদেবকে 

(কোনও প্রকারে খুঃ পৃঃ ৫৫০ বত্সবেব অবাবহিত 
পুব্বব গা বলিতে পার! যায় না। তবে টিপ্লনীতে গ্রন্থ- 
কার বলিতেছেন যে কেহ কেহ বলেন রাঞজতরিণীর 
এই নির্ণয় সম্যক শুদ্ধ না হুইতেও পারে। কেনন। 
অণান্য এ্রমাণেব সহিত নির্ণয়ে মিল হয় ন! এবং 
মুদ্রঠ রাজতরাঞ্গণী পুস্তকথানি বিশেষ শুদ্ধ নহে 
ইহাতে অনক ভূল আছ। বুদ্ধদেবের জন্মকাল 
নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থ কার যে সকল প্রমাণ উদ্গত করিয়া- 

ছেন, তাহ! |চন্তা কারবার বিষয় বটে এবং তৎসঙ্গে 
অন্ানা ইউরোপীয় পঞণ্ডিতগণ ও স্বীয় স্বীয় মতের 
পরিপোবক যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা ও দেখ! 

কর্তবা । গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, “হংরাজগণের 
এ নির্ণয় (খুঃ পৃঃ ৫৫৭ বংসর পুব্বে বুদ্ধের জন্ম সম্থগ্ধে 
কিংমূলক, হাহা আমবা জানি না 1, আবও দুই এক 
স্থানে এই জীবন চরিতের বিশেষ নূতনত্ব দেখিতেছি। 
বৌদ্ধ মতের বেরপ হ্থুন্দর সমালোচনা হইয়াছে আশা 
করি তাহ! পাঠ করিয়। সকালেই পবিতপু হইবেন । 

প্রেমের জয় | শ্রী গ্রচরণ চক্রবর্তী প্রণীত। 

ইভাতে সংক্ষিপ্ত রূপে মুপ্তিফৌজের কাধ্য বিববণী 
পিখি5ভ আছে। প্রতোক ধন প্রচারকের এই পুস্তিকা- 
খানি পাঠ কবিন্ন। দেখা উচিত যে মক্তিফৌজের 
সেনাগণ জগতে কিপ্ধাপ “প্রেমের জয়” খোষণা করি- 
য়াছেন। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাথানি বাহির কর্রি:, 
প্রকৃত হিতৈষীর কার্য কবিয়াছেন। 

মেঘদূত | শ্ীযুক্ত সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক' 

প্রণাত। 
মস 

পত্রপ্রেরকের প্রতি । 
শ্ীদুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার গুপ্ত ( মৌলবী বাজার ) 

আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ভবিষ্যতে 
তাহার প্রত্যুত্তর দিবার ইচ্ছা! রহিল । 

বিজ্ঞাপন | 
আগামী ৫ পৌষ শনিবার সঞ্ধা। ৭ ঘটকাঁর পর 

সারস্বত আশ্রমে বলুহাটা ব্রাহ্ধদমাজের চতুন্তিংশ 
সাপ্ঘংসবিক ব্রঙ্গোপাসন। হইবে । 

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 

সম্পাদক। 



ত্রয়োদশ ক্প 
প্রথম ভাগ 

নি পৌষ প্লাহ্ম সম্বৎ ৬২। 

আরোপ 
গঞ্আহ্কানললমঘ।লীগ্সাশ্যন নাল ।লিহ লন্লন্তক্সস। ভন লিল্য শ্থালকলল্লা ঘ্ান্র জ্বলন্াপ্লিকণঘনলজলল।ছিলাঅল্ 

ভল্পন্যানি লঙ্ঘালঘলু ভ্ত্মাশঘ্জ্জবিল্ লঙ্গ্সাশিলকদৃল হ্খালসালিনলিলি। ছন্দ অন্রন্বীদান্তলঘা 

মাবনিজলপিন্ধত্ব ঘ্বলজ্মনি। লল্মিল দীঘিজ্লজ্ৰ দিএআ।|ম্যাঘলত্্র লতুনাভ্তনলন | 

পপ সপ 

বেহালা ব্রাহ্মনমাজ | নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ; 

, আর আমবা কোথায় পরব্রহ্মকে এক- 
জ্ঞান, প্রীতি, কর্ম ও ধর্মমপথ | | দিকে পরিত্যাগ করিয়া সংনারের ভয়কে, 

(শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্ভক : পদমর্যাদা নক্ট হইবার ভয়কে হদয়ে 

পঠিত) অধিকতর স্থান প্রদান করিতে থাকি। 

*উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত ; উত্থান কর, জাগ্রত . আমাদিগকে শত ধিক! আমরা মনে 

হও। আর কত দিন আমর। অজ্ঞান- ৃ করি না যে, সেই পরমেশ্বর ভয়ানকেরও 

অন্ধকাঁরে নিমগ্ন থাকিব? আর কতকাল ভয়ানক “ভীষণং ভীষণানাং ।৮ যখন তী- 

মোহনিদ্রা আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন হার রুদ্রমুখ দেখি, তখন কি আর কোনও 

করিয়া রাঁখিবে 1 আমাদের অবস্থ। অতি ' প্রকার ভয় হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে ? 
শোচনীয় হইয়া .পড়িয়াছে। আমরা . আবার যখন তাহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে 

অজ্ঞানান্ধকারের কারাগারে এতদিন প- ' পাই, তখন সহস্র বাঁধা বিপন্ি, সহজ 
ডিয়া আছি যে, সেই কারাগার হইতে ছুঃখ ক্লেশ উতপীড়ন করিতে থাকিলেও 

মুক্তির পথ কেহ স্পট রূপে দেখাইয়া আর কিছুতেই ভয় হয় মা। 
দিলেও আমরা সে পথ অনুসরণ করিতে “আনন্দং ব্রধ্ধণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন 1” 

ইচ্ছা করি না। আমর! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আ- সেই পরত্রন্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, 
মোদ আহ্লাদের এরূপ দাস হইয় পড়ি- তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন 
য়াছি যে, মহানের দিকে আমাদের চক্ষু না। 

ফিরিতেই চাছে না । কোথায় আমাদের ; আজ আমরা স্ুহৃদ্র্গে এই পবিত্র 
পূর্বতন মুনি খধিগণ বিভৈষণা, স্ত্রী-এষণা, ব্রাঙ্গপমাজে সম্মিলিত হুইয়াছি। চারি- 
পুব্রেষণা-_সমুদয় সংসারকে একদিকে . দিকে চাহিয়া দেখি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রে 
পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের কঠোর সাঁপ-. বিমল ন্দোোহা স্বীয় রজত কান্তিতে সমু- 
নার বলে পরব্রহ্ষকে জানিতে পারিয়া দয় আচ্ছন কারয়া আমাদের হৃদয়েও 

সি 



১১২ 

কেমন এক পবিত্র ভাব আনয়ন করিতেছে। | গণ ভুর্গম কিস বলিয়াছেন “ছুর্গং পথ- 

প্রকৃতির লৌন্দর্য্যে সেই পুর্ণ সৌন্দর্য্যের 
ছায়াযাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই 
এমন সুন্দর কালে এমন সুন্দর স্থানে | 

আপিয়া কি আমর] রিক্তহস্তে ফিরয়। 

যাইব? ইহাও কি কখন হইতে পারে 

যে, যে দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে 

অযাচিত ভাবে সকল প্রকার সুখ সম্পদ্ 

মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন; আর 

আজ আমর। এই ভক্ত-সমাঁগম-ক্ষেত্রে 

তাহাকে “হদয় থালভার ভক্তি পুষ্পহার” 

উপহার প্রদান করিতেছি, তখন তিনি কি 

আমাদিগকে অস্বতদান করিবেন না? 

তিনি অবিরলধারে আমাদের আগায় 

অম্বৃতবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমর] পাপ- 

তাপে মলিন হইয়া! তাহা গ্রহণ করিতেছি 

না। হৃদয়কে প্রশস্ত করিলে, আত্মার 

দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেই দেখিতে পাঁইব যে, 
পরমাত্সা 

অম্বতের আত নিয়তই প্রবাহিত রাখি- 

য়াছেন। সমাজভয়েই হউক, লোঁকভয়েই 
হউক, বা ঘে কোন কারণেই হউক অ- 

আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে 

তত্তুবোধিনী পত্রিকা 

রূপে আছে 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

স্তৎকবয়ে বদন্ত।” তিনটা বিভিন্ন মার্গ 
মিলিত হইয়া এই সৃক্ষমতম পথ প্রস্তত 

হইয়াছে । (পই তিনটা মার্গ (১) জ্ঞান- 
মার্গ (২) গা তনার্গ এবং (৩) কর্মমার্গ ) 

এই টিন পথের সঙ্গমস্থান হইতে 

ঈশ্বর পর্যয"র বন্মের পথ এবং তাহ! 

“ক্ষুরস্য ধা 'শশিতা ছুরত্যয়া৮ শাণিত 
ক্ুরধারের 2): হুর্ম। এখন উক্ত তিনটা 
মার্গের প্র-ন'কটার বিষয় কিছু বিশেষ- 

শা করা যাউক। 

প্রথম %:ননার্গ। যে কোন ব্যক্তিতে 

আমর। প্র '5 ভক্তি শ্রদ্ধ! প্রভৃতি স্থাপন 

করিব, নার পূর্ববে তাহাকে জ্ঞাত 
আআ [ 

৮৬ । 

' হওয়া কর্তন ; যদ তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র 

' তার্থ হইব। 
নেকে সকল সময়ে ব্রন্মবিষয়ে আলোচন! 

র 
| 

| 

ূ 

ূ 
করিবার অবকাশ পান না; কিন্তু আজ : 

যখন আমর সেই ব্রন্মের নামে এখানে 
সমাগত হইয়াছি, তখন যেন আর আমা- 

হয়; আমর যেন আজ অম্বতের উৎস 

হইতে অস্বত না লইয়া বাটাতে ফিরিয়! ন 
বাই। আজ আমরা সকলেই উপযুক্ত 
মত অনন্ত লইয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিব; 
সেই অহৃত আমাদিগকে সমাজভয় লোক- 
ভয় প্রস্ততি নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্যুকে 
অতিক্রম করিয়া অমুতের উৎসের পথে 
লইয়া! যাইবে । 

এই অয়তলাভ করিবার পথকে পণ্ডিত- 

৮ পপ তে মা 

(হন, প্রীতির উপযুক্ত পাত্র না হন, 
। তবে আমার হদমকে তাহাতে ন্যস্ত 

করিব না; আর যদি শ্রদ্ধা ভক্তির উপ- 

যুক্ত পাত্র হয়েন, তবে আরও উৎসাহ 

সহকারে তাহার বিষয় জানিয়। তীহাঁতে 

হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়া চরি- 
ইহারি জন্য প্রথমে প্রীতির 

পাত্রের জ্ঞানলাভ করা আনবশ্যক। যদ্দি 

ব্রন্মকে প্রীতি করিতে যাই, যদি ত্রন্ষের 

প্রিয়কার্ধয সাধন করিতে প্রস্তুত হই, তবে 
। সর্বব প্রথমেই ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাও দিগকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে না করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে জানিতে পারি- 
. লেই বুঝিতে পারিব যে কিন্নপ কার্য্য 

পপ 

মেড আচ চে সস 

তাহার প্রিয় কার্য । করুণাময় পরমে- 

শ্বর আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমাদের 

হৃদয়ে তীহাকে জানিবার এক স্পৃহা দিয়া- 
ছেন। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া 
সেই ব্রহ্মাবর্ত আর্ধ্যাবর্তের মুনি খষিগণ 
স্ত্রী পুত্র, বিষয় বিভব প্রভৃতি সকল প্রকার 

সাংসারিক সখের ইচ্ছ। পরিত্যাগ করিয়! 
অরণ্যবাসী হইয়া কত শত বৎসরের ক- 
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ঠোর সাঁধনাঁর বলে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ ক- 
রিতে পারিয়াছিলেন। তীহার! ব্রহ্গ- 

সন্যন্থে ছুই প্রকার জবান লাভ করিয়া- 

ছিলেন- এক অভীবপক্ষীয়, দ্বিতীয় ভাব- 

পক্ষীয় । ব্রহ্ষচিন্ত। করিতে করিতে তাহার! 

বুঝিতে পারিলেন যে জগতে যে কিছু 
বস্তু ইন্জরিয়গেচর হইতেছে, তাহার মধে, 

কোনটাই ব্রহ্ম নহে। তাহারা বলিলেন 

“অথাত অ'দেশে!। নেতি নেতি নহোতম্মার্দিতি 

নেতান্যৎ পরমক্তাথ নামধেয়ং 1” 

ইহা নহেন, ইহা! নহেন, এইরূপই ব্রহ্ষের 

বেহাল। ব্রাঙ্মনমীজ ৬৩ 
শা ৮ শাশ্পাটা  শাপিপটি 

নির্দেশ ; ইহা নহেন, ইহা অপেক্ষা তাহার : 

অন্য উৎকৃষ্ট নির্দেশ নাই। 

“স্ এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃহে ন হি গৃহ্যতে |” 

ইহা! নহেন, ইহা নহেন, এই প্রকার সেই 
এই পরমাত্মার নির্দেশ ; তিনি ইন্ড্রিয় ও 

মনের গ্রাহ্য নহেন, স্থতরাং কেহ তাহাকে 

ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে 

না। ইহ। হইল খষিদিগের অভাবপক্ষীয় 
জ্ঞান। বর্তমান কালে প্রতীচ্য ভূমির 
পণ্ডিতগণ ব্রঙ্গের এইরূপ কতকটা অভাব- 
পক্ষীয় &% জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, 

কিন্তু পিতামহ খধষিগণ কেবল মাত্র তা- 

হাতে সন্তষ্ট থাকিতে পারিলেন না। 
তাহারা অন্বেষণ করিতে করিতে, চিন্তা 

করিতে করিতে ত্রন্ষের ভাবপক্ষীয় জ্ঞানও 

যথেষ্ট লাভ করিলেন। তখন তাহার! 
বলিলেন যে সেই পরমাত্মা 

“সত্যল্য সতাং প্রাণ বৈ সত্যং তেষামেষ সতাং।” 

তিনি সত্যের সত্য ; প্রাণ প্রতৃতি সত্য 
বটে কিন্ত তাহার মধ্যে এই পরমাত্মাই 
সত্যের সত্য। তাহার ব্রন্মের আনন্দস্বরূপ 

উপলব্ধি করিয়। বলিলেন 

ক ইংরাজিতে যাহাকে 0৫৪৮:/৪ 1070ঘ19089 

বলে। 

“আনন্দাদ্ধোব থন্িমানি ভূতানি জায়স্তে আন্দেন 

ভ্রাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিলংবিশস্তি 1” 

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ধ হইতে এই ভূন 
সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ- 

স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়- 

কালে আনন্দস্বরূপ ব্রন্ষের প্রতি গমন 

করে ও শহাতে গরবেশ করে । “রসোবৈ 

সঃ। রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি |” 
সেই পরম স্বা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু । সেই 
রসম্বরূপ পরব্রক্ষকে লাভ করিয়া জীব 

আনন্দিত হয়েন। এইন্সপ ত্রহ্ষজ্ভান লাভ 

করিয়! উহার! আনন্দঘন ব্রন্মেতে ই আপ- 

নাদিগের সকল কামনার পরিলমাপ্তি 

করিলেন । 

ক্রমে তীহার। জ্ঞ।নমার্গে চলিতে চ- 

লিতে জ্ঞান ও প্রীতির সঙ্গমস্থানে আসিয়া 

পড়িলেন। যখন তাহার! ভাবপক্ষীয় ব্রন্ম- 

জ্ঞান লাভ করিলেন, যখন তাহার! বুঝি- 

লেন যে আমাদের এই পরমেশ্বর সখাঁর 

সখ। পরম মখা), মাতার মাতা পরমমাত।, 

পিতাঁর পিতা পরমণ্পত1, তখনই তাহার! 

হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি ভক্তি শ্রন্ধ। তাহারই 

চরণে অর্পণ করিয়। কৃতার্ঘন্মন্য হইলেন। 

প্ররুত ব্রন্গজ্ঞান জম্মিলে ব্রহ্গপ্রীতি 

না আনিয়া থাকিতে পারে না। যখন 

দেখি যে, প্রচণ্ড নিদাঘের নিশাকালে 

সেই করুণাময় পরমেশ্বর মলয় বায়ু প্রে- 

রগ করিয়া, পূর্ণচন্দ্রের স্থশীতল হৃধারসে 

জগত সিক্ত করিতে থাকেন; যখন দেখি 

যে, তিনি বর্ধাকালে প্রচুর জলবর্ষণ করিয়া 

কৃষকদিগের ব্যাকুলতা দূর করেন; আঁ- 

বার সেই তিনি আমাদিগের আত্মার ব্যাকু- 

লতা! আপনাকে দিয়াও নিরাকরণ করেন, 

তখন হৃদয় কি স্বতই দেই মহান্ অনন্ত 
পুরুষের প্রতি ধাৰিত হয়না? আত! 
হইতে কি ব্রন্ম-যশোগান স্বতই উচছলিত 
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হইয়া উঠে না? ব্রক্ষপ্রীতি নিয়তই | “মহান্ প্রতৃট। পুকষঃ লবন প্রবর্তকঃ। 
্রহ্ধজ্ঞানের অনুগামী । স্থনির্শলামিমাং শান্তিমীশীনো জ্যোতিরব্যয়ঃ+ 

ক্রমে যখন সাধক জ্ঞানমার্গ ও প্রীতি | এই মহান্ পুরুষ কলের প্রভূ। এই 

মার্গের সন্ধিন্থল হইতে আরও উন্নত হ- ৰ জ্ঞানজ্যে|তিঃম্বরূপ অনন্ত ঈশর স্থনিম্মল। 

ইতে থাকেন, তখন তিনি কর্মমমার্গের | শান্তির উদ্দেশে ধর্মের প্রবর্তক হয়েন। 

মুখে আসিয়! উপস্থিত হয়েন। যাঁহাকে ! আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই 
আমি প্রাতি করি, ধাহার প্রতি আমার | সরল ধর্মপথ হইতে বনুদুরে পড়িয়া গি- 

আ'ন্তরি ক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, ভীহার যাহা । য়াছি। কিন্তু তিনি স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে 

প্রিষকার্য্য, তাহ। সম্পাদন না করিয়া আমি | বিরাজমান থাঁকয়। আমাদিগকে বারম্বার 

কি থাকিতে পারি? শুধু কিমুখে বলি-. তাহার পথে ফিরাইয়া আনিতেছেন । 

লেই হয় যে, আমার ব্রহ্গজ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট উপস্থিত হুইবার এই ধর্ম 

আমি ব্রন্ষেতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছি? পথ ভিম্ন মার দ্বিতীয় পথ ন।ই। এই 
প্রীতির নিদর্শন কোথায় ? ত্রহ্ষগ্রীতি ধশ্মপথ আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, 

হৃদয়ে আসিলেই আমর! দুইটা কার্ধ্য না! প্রীতি ও কর্ম্মের উপযুক্ত সমাবেশ । এই 

করিয়া থাকিতে পারিব না_ প্রথম তাহার জ্ঞান, প্রীতি ও কর্মের উপযুক্ত সমাবেশ- 

অগ্রিয়কা্ধ্য পরিত্যাগ, দ্বিতীয় তাহার বিশিষ্ট ধন্মকে, চাই কেবল ধন্শনামেই 

প্রিয় কার্ধ্য সাধন। যদি তীহার অপ্রিয়. অভিহিত কর, কিম্বা ভাগবত্ধম্ম নামেই 
কাধ্য সকল পরিত্যাগ না করি,তাহ1! হইলে অভিহিত কর কিন্ব। ভ্রাহ্ধধশ্মী বলিয়াই 

স্পষ্টই বুঝিলাম যে এখনও হৃদয়ে ব্রহ্ম বল, তাহাতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিবে 
প্রীতি আসিতেই পারে নাই। আবার যদি. না। যে ধর্মের নেত! স্বয়ং ঈশ্বর, সে 
তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন ন। করি, তাহা! ধর্ম চিরকালই সত্যধশ্ম থাকিবে-_তাহার 

হইলেও বুঝিলাম যে তাহার প্রতি প্রী- বিনাশ নাই । দেখ, সেই অতি পুরাকালে 
তির উপযুক্ত কার্য করিলাম না, অতএব যে ব্রহ্গজ্ঞান সমস্ত ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল 
সর্ববাঙ্গীণ প্রীতি এখনও হৃদয়কে আয়ভ্ভ করিয় রাখিয়াছিল, আজও তাহার আ- 

করিতে পারে নাই । পরম স্সেহময় পি- স্বাদ পাইয়া আমরা কত-না আনন্দ উপ- 

তার অনিমেষ নরন সর্ববদ। জাগ্রত থা- ভোগ করিতেছি । আমাদিগের কর্তব্য 

[কয়া সন্তানগণের মঙ্গল-সাধন করিতে- যে সেই পূর্বতন খধিদিগের ন্যায় আম- 
ছেন ; আমাদেরও কর্তব্য যে আমরা । রাঁও শরীর ও মনকে সংযত করিয়। কঠোর 

নিরলস হইয়া তীাহারই ন"সারের মঙ্গল- সাধন! দ্বারা স্্নির্মল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক- 

সাধনের উদ্দেশে শুভ কম্মে রত থাঁকি। | রিতে চেষ্টা করি। যতই এই ব্রহ্গজ্ঞান 
আমাদিগের অলসভাবে কালযাপন করিলে | লাভ করিতে সমর্থ হইব, ততই ত্রহ্মগ্রীতি 
চলিবে না। ূ হুদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার 

জ্ঞান, প্রীতি ও কর্দের ত্রিবেণী- ( যখন ত্রহ্ষজ্ঞানে আত্মা উন্নত হইবে, ক্রচ্ষ- 
সঙ্গম হইতে এক লরল ধর্ম্মপথ চলি- প্রীতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, তখন তী- 
য়াছে। এই ধন্মপথের নেতা ন্বয়ং ; হার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করা অতি সহজ 

ঈশ্বর | ূ হইয়া] যাইবে- ্রন্গ প্রদর্শিত ধর্দপথে চল! 



পৌধ ১৮১১ 

যদ্দি একবার আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল 
হইয়! যায়, তাহ! হইলে আমর] নির্গাক- 
চিত্ে বজদৃঢ় স্বরে ঘোষণা! করিতে পারি 
যে, যদি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হই, যদ্দি লৌকসমাজ কর্তৃক তাড়িত, লা- 

বেহাল৷ ব্রাক্মমমাজ 

অনায়াস-সাধা হয়| উঠিবে। ্রহ্মপ্রীতি 

সি _ শশী পপর 

স্থিত, বহিষ্কৃত হই, এমন কি, যদি শরীর ' 
হইতে অশেষ যন্ত্রণা দিয়! প্রাণ উৎকীর্ণ 
করিয়া লওয়। হয়, তথাপি সেই প্রিয়তম 

প্রাণসখা পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে 

পারিব ন।। তখন আমাদিগের হৃদয়ে এমন 

বল আসিবে যে, সংসামের সকল প্রকার 

তয়কে তুচ্ছ করিয়া আমরা আমাদিগের কি 

গৃহা অনুষ্ঠানে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানে, 
কি অন্তরে কি বাহিরে মকল স্থানে, সকল 

কাধ্যে সেই অমূর্তমজমব্যয়ং, মুর্তিবিহীন, 
জন্মবিহীন, অবিনাশী পরব্রহ্মকেই প্রতি- 

ঠিত করিতে সমর্থ হইব; সকল কার্য 
তাহারি হস্তে সমর্পণ করিয়া, সম্ভান যেমন 

মাতৃক্রোড়ে থাকিয়। নির্ভয় হয়, সেইরূপ 
নির্ভয় হইব এবং তাহার প্রসন্ন মুখ দর্শন 

করিয়! চরিতার্থ হইব। এক সময়ে যখন 

প্রটেফটাণ্ট খুষ্ঠীয় সম্প্রদায় সবে মাত্র দেখ! 
দিয়াছে, তখন রোমান কাথলিকগণ তাঁ- 

হাঁদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। 

ধর্মগুরু পোপের অধীনত স্বীকার করিত 

না বলিয়া এই প্রকার অত্যাচার। অত্যা- 
চারের পরিমাণ একটী উদ্দাহরণেই প্রকাশ 

পাইবে । পোপ-নিযুক্ত কোন কর্মচারী 
এক প্রটেষ্টাপ্টকে পোপের অধীনত স্বী- 
কার করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও 

যখন সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল 
ন1, তখন, বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, 

মনুষ্য-হৃদয় মনুষ্য হৃদয়ের পাঁষাণভাব 
দেখিয়। স্তম্ভিত হইয়! পড়ে, সেই অসহায় 

৬১৫ 

প্রটেষ্টান্টের চক্ষু অল্পে অল্পে অস্ত্রবিদ্ধ 
কর! হইতে লাগিল । কিন্ত ধর্মের বল 
এমন অসাধারণ বল যে এমন পাশব অত্যা- 

চারেও প্রটেষ্টান্ট কিছুতেই পোপের 
অধীনত! স্বীকার করিল না। সেই প্রটে- 

ষ্টাণ্ট অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়াও এক 
ধল্মবিশ্বাসের বলে দেবহৃদয় মনুষ্যবিশেষকে 
অনুসরণ করিয়] কি আশ্চর্য্য বীরত্বই প্রদর্শন 

করিম, আর € 'মরা পত্যস্বরূপ, মঙ্গল- 

স্বরূপ, €প্রমময়, করুণাময়, জীবস্ত জাগ্রত 

দেবত। পরমেশ্বরকে আমাদিগের অতি 

নিকটস্থ একমাত্র পরম আশ্রয় জানিয়াও 

তাহার ধর্মের জন্য আত্-বিসর্জন করিতে 

কৃত হইব, নান! প্রকার ভয়ে অস্থির 

হইব? ধাঁহাঁর ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করি- 
তেছে তিনি ম্বয়ং যখন আমাদের হদয়- 

দেবতা, প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, তখন 

আমাদের আর কিমের ভয়? অভয়ের 

আশ্রয়ে থাঁকিয়৷ হৃদয়কে তয়জর্জরিত 

করিতে কি আমাদদিগের লজ্জা হয় না, ঘ্বণ! 
হয় না? তাহাকে ছাড়িয়া আমর] থাকিতে 

চাঁছি না__তীহাঁকে ছাড়িয়। থাকাই আমা- 

দিগের মৃত্যু, তাহাই আমাদিগের নরক ; 
আর তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়! রাখিলে আমা- 

. দরিগের সমুদয় ভয় দূর হইয়া যাইবে। 
প্রটেষ্টান্টগণ রোমান ক্যাঁথলিকদিগের প্যশ্চায়মন্মিাকাশে তেজোময়োহ্মৃতময়ঃ পুরুষ: 

৷ সর্বান্থভূঃ। যশ্ায়মস্সিন্নাত্মনি তেজোময়োমৃ তময় £ 
ৰ পুরুষঃ সর্ধবানুভৃঃ। তমেব বিদিত্বাহতিমৃতামেতি 

| নান্ঃ পদ্থা বিদাতেহয়নায়।” 

এই অসীম আকাশে যে অস্বতময় 
জ্যোতির্ময় পুরুষ, যিনি কলি জানিতে- 

ছেন, এই আত্মাতে যে অস্বতময় তেজো- 
ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন ; 

সাধক কেবল তাহাঁকেই জানিয় স্ৃত্যুকে 
অতিক্রম করেন,_তত্তিম্ন মুক্তি প্রাপ্তির 

আর অন্য পথ নাই। 



১৬৩ 
সস 

তি 
সরস ৬০২১, 

হে পরমাত্মন্, হে প্রাণনাথ হদয়েশ্বর, 

তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব? 
তুমি আমাদিগের সকল শুভ কামনাই পূর্ণ 
করিতেছ | তুমি মাতার হ্যায় আমাদিগকে 

বিপথ হুইতে সর্বদাই রক্ষা করিতেছ। 

তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব ? 

তোমার নিকট আন এই সমাজমন্দিরে, 
এই স্ুহুদ্র্গের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
এই প্রার্থনা করি মে, আমর! যেন নিতা- 
স্তই রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যাই; তো-. 
মার বিষয়ে যে টুকু জ্ঞান সঙ্গে লইয়া 

তাহার উপর আরো আসিয়াছিলাঁম, ঘেন 

ধিকতর জ্ঞান লাঁঙ হয়; হৃদয়ে যত- 

টুকু তোমার প্রতি প্রীতি ছিল, এখন 
যেন তাহা বদ্ধিত হইয়। সমুদয় হৃদয়কে 

পূর্ণ করিয়া ফেলে । কবে আনার মই 
পুরাকালের ন্যায় ভারতের প্রতি গৃহে 

তোমারি মহিমা পরিকীর্িত হইতে থা- 
কিবে-__ওক্কীরের পুণ্যনাম বিঘোষিত হইতে ; 
থাকিবে? কবে আবার ভারতের ভজ্জ্বল 

মুখণ্ী। দেখিতে পাইব ? 

হে অনাঁথের আশ্রয়! আমাদের এই 
বঙ্গদেশ সকল বিবয়ে দুর্বল হইয়া পড়ি- 

য়াছে। কেবল একমাত্র ধর্মের বলই 

ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্ত ভা- 

বিলে আকুল হইতে হয় যে, ধর্্মপিপাঁসা, 
ধর্মীবল যেন ক্রমে এদেশ হইতে অন্তহিত 

হইয়া যাইতেছে । এখন তুমিই ইহার 
জননী হইয়। ইহাকে রক্ষা কর,যেন এদেশে 
ধর্টবের নামে বিন্দুপরিমাঁণেও মিথ্যার প্র- 
শ্রয় দেওয়। না হয়। হে বুদ্ধিদাতা, বল- 

দাতা, তুমি আমাঁদিগের ছাদয়ে এমন বুদ্ধি 
ও শক্তি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা যথা- 

ই ধর্মের বলে বলীয়ান হইয়া উঠি। 

তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই; 
তুমি আমাদিগের প্রতি এই আশীর্ববাদ 

ধনী পত্তিক! ১৩ কল, ১ ভাগ 

শপ পে ররর ভরি 

বর্ষণ কর যেন আমরাও তোমাকে পরি- 

ত্যাগ ন। করি । ৃ 

“মাহুং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা ম! ব্রহ্গ নিরাকরোদ- 

নিরাকরণমন্ত্ব নিরাকরণং মেহস্ত্ব।” 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং | 

শ্ীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের 

উপদেশ। 
চতুর্থ উপদেশ--্প্রাণময় কোষ । 

(৯ই চৈত্র, রবিবার ৬১ ব্রাঙ্গলধৎ |) 

তাহার ইচ্ছাঁতে ক্রমে পৃথিবী প্রশাস্ত 
হইল। সূর্য্য প্রকাশিত হইল; এতদিন 

যে দ্ভাহার বাষ্প আবরণ ছিল, তাহ। 

ক্রমে অপপারিত হইল । পরিমিত রূপে 

রৌদ্র হইল, পরিমিতরূপে বৃষ্টি হইল। 
। এসকল কেন হইল? তাহার লক্ষ্য 
। কি? পৃথিবীতে প্রাণ স্থ্ট্রিই তাহার 

লক্ষ্য। এই যে পৃথিবী এমন প্রশাস্ত 

হুইল, শৈবালক অবধি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত 

! বৃক্ষনকল উৎপন্ন হইল, এই সকলই 

তাহারই ইচ্ছাতে। 
এই যে প্রাণের স্থপতি হইল, প্রাণ 

কোথা হইতে আদিল? ইহা কি আপ- 
নাপনি আসিয়াছে? যেমন পুর্ব্বে বলি- 
য়াছি যে ঈশ্বর আপনার শক্তি সমুদয় 

আকাশে ব্যাপ্ত করিয়। দিয়া অন্নময় কোষ 

সৃষ্টি করিলেন, সেইরূপ সেই মহাপ্রাণ 
| আপনার প্রাণ বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া- 
ছেন। প্রাণের ক্রিয়া, প্রাণন শক্তি জড়- 
জগতের শক্তি হইতে কত বিভিন্ন | 

এই জড়জগতে যে সকল শক্তি আছে, 

তাহাতেই তাহার জ্ঞানের পরিচয় ; প্রধা- 

নতঃ সেই সকল শক্তি ছুই-_আকর্ষণ ও 
বিয়োজন। এই দুই শক্তির বলেই জড় 

। জগৎ চলিতেছে; এই ছুই শক্তিতেই 

শপ সপ পপ 
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জড়জগতের গতি, এই ছুই শক্তিতেই জড়- 
জগতের স্থিতি । 

পদেবট্যেষ মহি'ম! তু লোকে যেনেদং ভাম্যতে ব্রহ্ম 
চক্রং।”” 

এই যে ত্রহ্চক্র ঘুরিতেছে, ইহাই 
তাহার মহিমা! । এইযে গ্রহগণ আমা- 

দিগের এই পৃথিবীর সঙ্গে এই সুর্যাকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই সূর্যয ক্ষুদ্র বৃহ 
পঞ্চাশটী গ্রহগণের সহিত আব এক সু 

আমাদিগের এই সূর্য্য হইতে কত বৃহৎ । 
আবার সেই সৃ্ধ্য তাহার চতুদ্দিকে পরি- : 
ভ্রমণকারী গ্রহগণের মহিত আরও বৃহৎ 

এক সর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে | এই- 

ইহার অন্ত কোথায়, ইহার অন্ত কোথায় ! 

আমাঁদিগের এই পৃথিবী যে আকাশের 
একবার গমন করিয়াছে, 0স মধ্যদিয়। 

আকাশে আর ফিরিয়া আসিতে পাঁরিবে 

না । 

এই তো! গেল জড়ের শক্তি। কিন্তু 
প্রণন শক্তি, মে আবার আরও আশ্চর্য ; 

দে শক্তি জড়ের বিপরীত শক্তি, সে 

শক্তি জড়শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে । 

একটা গাছ জন্মাইল ; এই গাছের যতটা 
পত্বন ভূমি আবশ্যক, ততটা ভূমিতে তা- 

হাঁর মূল বিস্তত হইয়। প্রবেশ করিল এবং 

তাহারই উপরে গাঁছটীকে স্থিরভাবে ঈাড় 
করাইয়। রাখিল। এইরূপে গাছ আপ- 
নীর উপযুক্ত পত্নভূমি আপনিই প্রস্তত 

করিতেছে । তাহার যতট। নীচে যাই- 
বার প্রয়োজন, ততট নীচে গেল, আবার 

যতটা উপরে যাইবার প্রয়োজন, ততটা 
,উর্দে গেল। আবার দেখ, তালগাছ 

'নারিকেলগাছ প্রভৃতি প্রাণন শক্তির বলে 

কৈশিক আকর্ষণের দ্বারা কত উর্দ্ধে রস 

উপদেশ ১৬৩৭ 

লইয়! যাইতেছে এবং কত উর্ধে আঁপনা- 
পন ফল প্রস্তত করিয়া লইতেছে। এই 
প্রাথন শক্তি কেবল আপনাকে গড়ায়। 

প্রাণ থাকিতে গেলেই অন্ন আবশ্যক, মেই 
অন্ন পৃথিবীতে আছে; প্রাণ এই পৃথিবী 
হইতে রস গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট 
করিতেছে । এই প্রাণ যে আপনাকে এই 

' গড়াইতেছে, মেকি জানে যেকি রূপে 
! গড়াইতেছে? 

ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ১-ঘেই সূর্য্য 

। এইখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, 

, আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য হইতেছে। 

তা এক অন্ধশক্তি, 

কিন্তু কি আশ্চর্ধারূপে গড়াইতেছে । 
ঈশ্বর যে গাছের যে আদর্শ দিয়াছেন, 
সেই গাছ পেই অনুসারেই কেমন বাড়ি- 
তেছে। বিশেষ বীজ হইতে যে বিশেষ 

গাছ হইবে, ইহা, ধাঁহাঁর ইচ্ছায় বিশেষ 
রূপে অগণ্য সুর্ধ্য পরিভ্রমণ করিতেছে-__- ূ গাছ হইয়াছে, তিনিই জানেনযে কি 

রূপে হইবে। 
এই যে অন্নময় কোষ পৃথিবী, প্রাণ 

আপনাকে বাড়াইবার জন্য তাহা হইতে 

রস টানিয় পান করে; কিন্তু দেখ কি 

এই 
অন্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রুক্ষমূল সকল 

যেখান হইতে রস প্রাপ্ত হয়, সেই খানেই 
গমন করে; এমন কি, মধ্যে যদি প্রস্তর 

ব্যবধান থাকে, তবে তাহাও ভেদ করিয়। 

গিয়া সরস ভূমিতে পৌছিয়া রল আকর্ষণ 
করিয়া থাকে । ইহাই আশ্চর্ধ্য যে সামান্য 
বৃক্ষমূল প্রস্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। 

ঈশ্বরের জ্ঞান 

৷ একটী গাছে দেখিতে পাইতেছি ! তাহার 

শী শীট আআ এ 

(ইচ্ছা কে জানিবে ? আবার দেখ যে, 
প্রাণের উপকরণ কতগুলি চাই। এক 
উপকরণ মাটী তাহ! শুফ্ষ হইলে হইবে না; 
জল চাই, জল ও মাটা একত্র হইলে তবে 
রস হয়; ইহার উপর আবার তেজ চাই, 
বাতাস চাই, আলো চাই। এতগুলি 
উপকরণ একত্র হইলে তবে একটা গাছ 
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হয়। তাহাদের একটা যদ্দি না থাকে, | ভাহারই শানে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, 

তবে আর গাছ হইতে পারে না ;__এই | বৃষ্টি হইতেছে এবং তাহাতেই প্রাণ বাচি- 

গুলি কে সংযোগ করিয়। দিলেন ? তেছে। 

এই সৌর জগৎ সূর্য্যের চাঁরিধারে ঘুরি- এক প্রাণন কার্ধ্য দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞান 

তেছে। সূর্ধ্য যদি আর একটু নিকটে ও ইচ্ছ! কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে ; 

থাকিত, তাহা! হইলে পৃথিবী স্বলিয়া | তাহার মহিমা আমরা কি সহজে জানিতে 

যাইত; যদি আরও দূরে যাইত, তাহা | পারিতেছি। এই বিশ্বধন্ত্র নিয়মে চলা- 

হইলে পৃথিবী শীতল হইয়। পড়িত। এই তেই প্রাণ থাকিতে পারিয়াছে। প্রাণের 

জন্য সুর্ধ্যের তেজ ঠিক উপযুক্ত রূপে | উপকরণ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ__আকাশ 

আসিতেছে, তাই প্রাণ বাচিতেছে। এই ৰ ব্যবধান মাত্র। এই উপকরণ কোথা 

একটা জ্ঞানের কেমন পরিচয় । কন ; হইতে হইয়াছে, তাহা আমাদের জ্ঞানে 

ূর্য্যকে এতট। দুরে রাখিলেন ? দেখ, | প্রকাশ হইয়াছে । মনে কর জল; ইহ 

এক সূর্য্য ঠিক উপযুক্ত দুরে রৃহিল-_ হাইডোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়। 

তেজের পরিমাণ হইল, প্রাণও বাঁচিতে ; প্রস্তুত হইয়াছে । আবার যে বাতাস আ- 

লাগিল। ইহা জ্ঞানেরই কার্ধ্য; অন্ধ শক্তি : মর! ম্পর্ণ করিতে পারি না, সেই বাতাসে 

দ্বার হয় নাই। বাতাসের আবশ্যক, চলা- তাহা অপেক্ষাও সুন্ষ পদার্থ অক্সিজেন ও 

চল না হইলে বাতাস বহে না; এএক নাইট্রোজেন হইতে প্রস্তৃত হইল। স্থুলভাবে 

সু্যের তেজ লাগিয়া বাতাস চলিতেছে । দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে এই 

জল চাঁই, মেঘ না হইলে বৃষ্টি হইবে না; পৃথিবী প্রধানতঃ ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ, 

এ এক সূর্যের তেজ লাগিয়! বাষ্প উত্থিত এই চারি বস্ততে স্থিতি করিতেছে, কিন্তু 

হইয়! মেঘ হইল এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি যখন আরে! সূন্ষমভাবে দেখিতে চাই, 
পড়িয়া মৃত্তিকা সরস হইল। ঈশ্বর এক তখন দেখি যে পুথিবী প্রধানতঃ অক্সিজেন 

সূর্য্য নিন্দীণ করিয়া! দেওয়াতে বাতাস নাইটোজেন হাইডোজেন ও কার্বন এই 

চলিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, ম্বতিকা উপযুক্ত চারি সুন্ষ পদার্থে স্থিতি করিতেছে । এই 

হইতেছে । আলো যদি না থাকিত, দমস্ত সকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
গাছের পাঁত। বিবর্ণ হইয়া! যাইত। এই যাঁয়। আমরা বলিতে পারি যে অক্সিজেন 

চারি বস্তই এক সূর্ধ্যের উপর নির্ভর করি- ও হাইডোজেন মিলিত হইয়া জল হইল ; 

তেছে ; সূর্ধ্য না থাকিলে কিছুই হয় না। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিলিত হইয়! 
তাহার রচনায় কেমন একটা সরল ভাব) বায় হইল;কিন্তু কেন হইল, তাহা! কে 
যতগুলি জিনিসের দরকার, এক সূর্য্যই সেই । জানে ? এ গুলি না হইলে প্রাণ থাকিতে 
সমস্তের প্রধান কারণ__এক সূর্য্য দেও- । পারে না। 
যাতে প্রাণ চলিতেছে । প্রকৃতির এক পদও ঈশ্বর যে এই সকল স্থষ্ি করিয়াছেন, 

এদিক ওদিক নড়িবার উপায় নাই__দম- ! এই সকলে কেমন ক্রমোন্নতির পরিচয় 
স্তই সেই বিশ্বপিতার শালনে চলিতেছে । | পাওয়া যায়__-সব ক্রমে হইতেছে একে- 

“ভঘাদন্তাগ্রিন্তপতি ভদ্নান্তপতি কুর্সা£ বারে কিছুই হয় না। শৈবাঁলক অবধি 

০০০০০০০০০০০ বটবৃক্ষ পর্যন্ত সব ক্রমোন্নতির দৃষ্টান্ত 
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৯৯৯৪১ রি তি 

প্রথম দেখ যে বরফ সব শ্বেতবর্ণ রহিয়াছে, রি 
ক্রমে একটুখাঁনি হুল্দে বর্ণ বিশিষ্ট হইল, 
তাহার পরে সমুদয় বরফের ক্ষেত্র একে- 

বারে হল্দে হইয়া! গেল। কি প্রকারে 
এই বরফ হুল্দে হুইয়া গেল? বরফের 
উপর এক প্রকার শৈবাঁল হয়; এই শৈ- 

বালের বর্ণে বরফ রঞ্জিত হইয়। গিয়াছে ! 
বৃক্ষজাঁতির মধ্যে দেখ, প্রথছে শৈবাল 

হইল। তাহার পরে তর্দপেক্ষা! উন্নত হইল 
তৃণগুল্স প্রভৃতি; আবার তাঁহা হইতে 

উন্নত (০ প্রভৃতি) শাখাপ্রশাখাবিহীন 
রুক্ষ । ক্রমে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট রুক্ষ 

দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের আর ফুল 

ফল হয় না। ক্রমে ক্রমে কেবল ফুলের 
গাছ হইতে লাগিল, তাঁহার পরে ফুল- 
ফলশোভিত আত্রাদি বৃক্ষ দেখিতে পাই- 
তেছি। বৃক্ষের কেমন ভক্রমোন্নতি দেখি- 

লাম । এই সকলেরই লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ 
আছে; বিন লক্ষ্যে কিছুই উৎপন হয় 
নাই | 

প্রাশের মধ্যে বিচিত্রতাও কত দেখ! 

যায়। গ্রীক্স প্রধান দেশে একর কম,শীত প্রধান 

দেশে একর কম; শ্রীন্ম প্রধান দেশে নারিকেল 
প্রভৃতি সরস ফল, শীত প্রধান দেশে বাদাম 

পেস্ত। প্রভৃতি । এখানে নারিকেল কেন,ওখা- 

নেই বা পেস্তা বাঁদীম কেন; আর বরফের 

উপরে শৈবালই বা! কেন ? মকলেরই লক্ষ্য 
আছে । এই সকল দেখিয়! জাশিতেছি যে 

জগতে ক্রমোম্নতি ও বিচিত্রত। আছে । 

অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণ চলিয়াছে। 

প্রাণ কি শুহ্যে শুন্যে থাকিতে পারে? 

অন্নময় কোষের মধ্যেই প্রাণ রহিল; 
গাছের মধ্যেই প্রাণ থাঁকিল-_পৃথক্ 
থাকিবে কি প্রকারে ? এতক্ষণ যে প্রাণ- 
ময় কোষের কথা৷ বলিয়া! আসিলাম, তাহা 

স্থাবরের বিষয়; এই স্থাবর পাদপ ঝড় 

জল সহ্য করিয়া এক স্থানেই রহিয়াছে । 
ঈশ্বর কেমন কৌশল করিয়! দিয়াছেন, 
যাহাতে পাদপঙা'তি একস্থানে থাকিয়াই 

| প্রাণরক্ষা করিতে পারে । আর এই গাছের 

আয়ুই বা কত-_আমেরিকায় একশত দ্বই 
শত বসরেরও গাছ আছে। 

আবার প্রাণ কজে যে থাকে, মে ড় 

(আশ্চর্ধ্য। ছোন: ওক আছে, একটু জল 

দিতে থাকলেই তাহা হইতে অসুর বাহির 

হইবে। এমন কি মিপর দেশীয় মমির 

( ৮0015, বহুকাঁলের রক্ষিত ম্বৃতদেহ ) 
মধ্যে ধে ধান্য প্রভৃতি শন্য থাকে, তাহ? 

জলে রাখিয়া দেখা গেল গেতাহা হইতে 

অস্কুর নির্গত হইল; আবার €েই অস্কুর- 
সহিত বীজ মাটীতে রোপণ করিয়া দেখ! 

গেল যে তাহ! হইতে ধানের গাছ হইল । 
, একবার ভাবিয়া দেখ যে, প্রায় চারি 
হাজার বৎসর যে বীজ শুষ্ক হইয়া আছে, 
| তাহা হইতেও প্রাণ বাহির হইয়া যায় 
৷ নাই । কিন্তু এই গাঁণ স্বয়ং আইসে নাই। 

| প্রীণ না থাকিলে, আপনাঁপনি থে প্রাণ 

। আমিতে পারে না, তাহা পরীক্ষায় জান। 

। গিয়াছে । পরীক্ষার জন্য উত্তাপের দ্বার! 

জল হইতে জীবিত কীটাণু ও বীজ প্রভৃতির 
প্রাণ নক্ট করিয়!, বোতলের মধ্যে বদ্ধ 
করিয়া ছুই বহসর কাল পর্ধবত-শ্ঙ্গে ফে- 

লিয়! রাখা হইয়াছিল ; কিন্তু এই দুই 
বমর পরে বোতল খুলিয়। দেখ! গেল যে) 

তাহাতে কোন প্রাণীর লক্ষণ দেখ। যায় 

নাই। প্রাণ আপনি হয় না; যখন মহা- 

প্রণ হইতে প্রাণ আইসে, তখনই প্রাণ 

জন্মীয় ;-_ প্রাণের হেতু সেই মহাপ্রাণ। 
জড়ের কার্ধ্য প্রীণ ধারণ করা; কিন্ত 

প্রাণ সেই মহাপ্রাণ হইতে আসিয়াছে । 

যেমন তীহীর শক্তি. হইতে অন্নময় কোষ 

হইল, তেমনি তাহার ইচ্ছায় প্রাণ রহিল 
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অন্নময় কোষে । জড়ের এমন শক্তি নাই 
যে প্রাণকে প্রপব করে-তিনিই প্রাণ 
দিয়াছেন । 

তাহার ইচ্ছা কে বুঝিবে, যে, কেমন 

করিয়া! প্রথম গাছ উৎপন্ন হইল-_ইহা 
বলিতে পারিবে? উত্তপ্ত ভূমি যখন 
শীতল হইল, গাছ জন্মাইতে আর্ত 
হইল। কিন্তু প্রথম গাছ কোথা হ- 
ইতে আসিল, সে তাহারই ইচ্ছে 
কে বুঝিবে ? যখন পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল, 
তখন ধাতু পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতেছে, তখন 
কি গাছ থাকিতে পারে? যখন পৃথিবী 
শীতল হইল, তখন তিনিই প্রথম 
গাছ স্স্তি করিলেন। প্রত্যেক রক্ষের 
কেমন আশ্চর্য্যরূপ আদর্শ করিয়া দিলেন 
যে, তাহার বীজে সেই আ'দর্শানুযায়ী 
শক্তি চিরকাল রহিল। সকলেরই আদি- 
মূল অন্বেষণ করিতে গেলে এক ঈশ্বরের 
ইচ্ছ। ভিন্ন অন্য কোন হেতু বুঝা যায় 
না। তিনি আপনার ইচ্ছা আপনি জা- 
নেন; আবার আমরাও সৃষ্টির কৌশল 

দেখিয়া! তাহার ইচ্ছা! বুঝিতে পারি। 
দেখ এই জড় ও প্রাণ আলোচনা করিয়! 

তত্তববোধিনী পত্রিকা! 

তাহ।র ইচ্ছা ও জ্ঞানের কত পরিচয় প্রাপ্ত : 
হইলাম। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ হরি ও। 

৮০০০ 

সঙ্গীত । 
সঙ্গীতের তুল্য মধুর হৃদয়গ্রাহী 

বিষয় আর কিছুই নাই; সঙ্গীতে জীব 
হৃদয়ের সহিত বশীভূষ্ত হয়, মন্্রযুগ্ধ 
হইয়া যায়। সঙ্গীত এমনি সরস শক্তি- 
মান যে তাহার আশ্রয়ে আমাদের 
রতি সকল সহজে প্রন্ফূটিত হয়, প্রতি 
ও শিরৃন্ভি উভয়ই সমভাবে পুষ্ভিলাভ 

পপ পপ পা শমী 

১৩ কলস, ১ ভাগ 

করে। ইহা জীবের প্রতি মঙ্গলময়ের 
আশীর্বাদ | সর্দবকালে সর্ধবদেশে ইহার 
বিশেষরূপ প্রভাবের পরিচয় পাঁওয়। যায়; 

ইহা শুনিবামাত্র ইহার ভাবের সঙ্গে 

হৃদয়কে টানিয়া লইয়া যায়। সঙ্গীত 

এ সংসারে ছুঃখ শোক যন্ত্রণার উপশমের 
এক প্রধান উপায়; ইহার সুন্ষম সরসতা 
বিছ্যুৎবেগে জড়তা, মলিনত! দূর করে। 

সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা পুরাতন । কবিতা 

এত যে প্রাচীন, বোধ হয় তাহারে পুর্বে 

সঙ্গীত বিদ্যমান ছিল। সঙ্গীত ও কবি- 

তার মধ্যে বেশ প্রভেদ দেখিতে পাঁই; 
প্রথমটা যদি রস হয় তবে দ্বিতীয়টী গুড়। 
সঙ্গীতের অপেক্ষা কবিতায় মননের প্রভাব 
বেশী; কবিত যেন সঙ্গীতের অপেক্ষা 

মননের দ্বার! ঈষৎ পরিপাক লাভ করি- 

য়াছে। কবিতাঁর প্রধান ক্ষেত্র ভাষায়, 

সঙ্গীতের প্রধান ক্ষেত্র স্বরে। কিন্তু ছ- 

ইটা যেন পরস্পর হৃদয়সখ ; -সঙ্গীতও 
কখন কবিতার সাহায্যে মধুর আকার 
ধারণ করে, কবিতাও কখন সঙ্গীতের 

সাহায্যে মধুর আকার ধারণ করে । এই 

দুই সখার মধ্যে সঙ্গীত যেন ঈষৎ অশি- 
ক্ষিত সরল, আর কবিত। যেন ঈষৎ শি- 

ক্ষিত সরল। সঙ্গীতকে আমর] স্বরবর্ণ 
আর কবিতাকে ব্যঞ্জনবর্ণ কহিতে পারি । 

যেমন স্বরবর্ণের সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণ পরি- 

স্কট হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গীতের সা- 
হাষ্যে কবিত। পরিস্ফট হইয়াছে । সঙ্গী- 
তও কাব্য, কবিতাও কাব্য ; সঙ্গীত 

ম্বর-কাব্য আর কবিত। ব্যঞ্জনকাব্য__ইহ! 

ৰ 
ূ 

 মিশ্রপ্রাণ | 

প্রাচীন কালে, ভারতবর্ষ যেমন সঙ্গী- 
তের গৃঢ় অনুশীলনে রত হইয়াছিল এমন 
কোন দেশ হয় নাই। আমাদের সঙ্গীত 
শাস্ত্রের সুক্মমভাবময় শ্রল্তিনাদ আর রাগ 
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রাগিণীর বিধিবদ্ধত! তাহার এক বিশেষ 

প্রমাণ | প্রাচীন ভারতবর্ষের ন্যায় ইউ- 

রোপ আজ কাল সঙ্গীতের নিগুঢ় অনু- 
শীলনে রত হইয়াছে ;_-শব্দ-কম্পনের 

মাত্রা, পরিমাণ, শব্দের কারণ ও ফল মক- 

লই তন্ন তন্ন করিয়া আবিষ্কার করিতে 
ব্যাকুল। বর্তমান ইউরোপে প্রান 
ভারতের অধ্যবসায় দেখিতে ”'ইতেছি! 
ইউরোপ আজি দেশবিদেশের সঙ্গীত আনু- 

সন্ধান পূর্বক তাহার তত্বনির্ণযয়ে রত। 
এদিকে তাহার দৃঢ় অস্থিমজ্জাঁময দৈত্য- 
দেহ, ওদিকে তাহার মধুর প্রেমসখ্য- 

পূর্ণ দেবাত্া, এই দুয়ের স্থুন্দর পংযোগে 
ইউরোপের আজি কি শোভা! এই নব- 

শোভাময় ইউরোপ অনবরত বিশুদ্ধ 
সঙ্গীত সমূহ রচন! করিয়া কি মহাবেগে 
তাহার সঙ্গীতের অভাব দূরীকরণে সতত 
ব্যস্ত! আর আমরা তাহাতে কিরূপ 

অবহেল1 করি তাহ স্মরণ করিলে ঘ্বণায় 

আমাদের প্রাণমন জর্জরিত হয়। বর্তৃ- 

মান ভারত জীর্ণ শীর্ণ অলস চরিত্রহীন 
তনু লইয়া! বসিয়া আছে, তাই তাহাকে 
সঙ্গীতের সদ্ভাব প্রাণভরে আলিঙ্গন ক- 

রিতে পারিতেছে না । 

ভারতে গানের উন্নতি সকল দেশের 

অগ্রে হইয়াছিল । এখানে যন্ত্র বাজা- 

ইবার প্রথাও কত প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত ছিল তাহার ঠিকানা নাই। 
কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বলেন সঙ্গীত 
ভারত হইতে মিসরে, মিসর হইতে জুডায়, 
পরে জুডা হইতে গ্রীসে যায় । অনেকে 
কছেন যে সঙ্গীত একেবারেই মিসর হ- 

ইতে গ্রীসে যায়। ইউরোপ সঙ্গীত সম্বন্ধে 

মিসরের কাছে খণী। ইউরোপের মধ্যে 

সঙ্গীতচর্চা সর্বপ্রথমে গ্রীসে আরম্ত হয় | 
গ্রীসে স্বরযন্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার অ- 

সঙ্গীত ১৭১ 

নেক পরে হয়। তথায় প্রথম প্রথম যখন 
গাঁন গাওয়া হইত, তখন যন্ত্র কেবল তা- 

হার সঙ্গে গৌণভাঁবে ব্যবহৃত হইত; ব- 
লিতে গেলে বিশেষরূপে গানের যতিকে 

চিত্রিত করিবার জনই যন্ত্রের প্রয়োজন 

হইত। খুষটপূর্বব ষষ্ঠশতাব্দির পর হ- 
ইতে ইউরোপে স্বরযন্ত্রের মুখ্য ও পৃথক 
ব্যবহারের আভা! 41৩ হওয়া যায় | লে- 

স্বল দেশীয় টেরপাগ্ডার"07250০৮ ০1 7৩8- 
৮০) খ্পূর্বব ৬৭০ ধুসরের সময় সপ্ত- 
তন্জ্িুক্ত কিটাঁর নামক যন্ত্র উদ্ভা- 
বন ও প্রচলিত করেন; ফিজিয়। প্রদেশ 

বাসী অলিম্পিয়ম নামে কোন ব্যক্তি 

গ্রীসে ফুট্বাদন-কৌশল প্রথম প্রদর্শন 
করেন। দ্বিতীয় পিথিয়াডে (খু পূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দির প্রারস্ত) আরগস্ দেশীয় 
সাকাডেস্ 94০০1৩5 ০148০) গানের সা 
হায্যব্যতীত সাধারণের সমক্ষে ফুট বাজা- 
ইয়াছিলেন। এই সময় ইউরোপে যন্ত্র 
বাদ্যের এতদূর উন্নতি হয়, যে, তদ্দার। 
লোকে কগস্বরের সাহায্য ব্যতীতও 

শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হ- 

ইত। টেজিআ! দেশীয় আগাঁলাউস (১৪৭, 
9৮৯) গানের সহায়তা ব্যতীত তন্ত্রী- 

যন্ত্র বাজাইয়। বিশেষরূপ সম্মান লাভ ক- 
রেন। ইহা অষ্টম পিথিয়াডে (খুইপূর্বন 
৫৫৮ বুসরের সময়) ঘটে । আরিস্টাকে- 

মাসের (4098598) সময় গ্রীক স্বর গ্রাম 
ছুই অষ্টক পর্যান্ত ছিল এবং তাহাকেই 

শ্রীকেরা সর্বোচ্চ, অপরিবর্তনীয়, নিভূলি 
প্রণালী কহিত, কিন্ত্ত উইলার্ড সাহেব 
বলেন মেই সময় ভারতের অতি প্রাচীন 

বীণাযন্ত্র যাহ1 নারদ মুনি বাজাঁইতেন তাহার 

স্বরগ্রাম সাড়ে তিন অষ্টক পর্য্যস্ত বিস্তত 
ছিল। 

বলিতে কি,শ্রীসীয় সঙ্গীতের প্রভাবেই 
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রঃ রোমীয় সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়। 

রোমে সঙ্গীত প্রথমে অতিশয় কর্কশ 
ও হীনাবস্থায় ছিল, থাকা না! থাকা 

তাহার ছুইই সমান ছিল, কিন্তু যখন 

লাটিন ভূমিতে গ্রীসের লোকের! যাইয়। 
তাহাদের সঙ্গীত রোপণ করে,তখন হইতে 

শ্রীমীয় সঙ্গীতের অপেক্ষারুত জীবিত মধুর 
ভাবে প্রাণহীন রুক্ষ রোঁমীয় সঙ্গীত যথার্থ 

প্রাণলাভ করে । ফলত তখন হইতে রো- 
সীয় সঙ্গীত শ্রীলীয় সঙ্গীতেরই পরিণাঁম 
ভিন্ন আর কিছুই রহিল ন1। গ্রীসীয় সঙ্গীত 
যখন লাটিন ভূমিতে দেখা দেয় তখন 
প্রথমে তাহার প্রতি তথাকাঁর উচ্চ শ্রেণীর 

লোক তেমন যত্রপ্রদর্শন করেন নাই, 
কেবল নিম্নশ্রেণীর লোক-_ক্রীত দাসে- 

রাঁই তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ আদর করিত । 
গ্রীসের প্রভাবে রোঁমীয় সঙ্গীত বহু- 

কন্টে জন্ম লাভ করিয়। পুনরায় ছুর্দশাগ্রস্ত 
হইয়াছিল। ভারতের সঙ্গীত যেমন উন্ন- 
তির পথে উঠিবার কালে সহসা বহিঃশক্রুর 

ছিল। কলাবিদ্যার ২ অবণক্ন, মুমূর্ষু ভা- 

বের সঙ্গে রোমরাজ্যও অবসন্ন মুমূর্ষু 
হইয়া পড়িল। কলাবিদ্যা জাতির মা- 
ধূর্ধ্য ও সরনভাব ; ইহার বিকমিত ভাঁষের 
সঙ্গে সঙ্গে জাতিও বিকমিত ও সরস হয়। 
কলাবিদ্য। জাতীয় স্ফ্তির পরিমাপক খন্ত্ 
স্বরূপ। ইহার শ্রেষ্ঠতম মধুর অংশ সঙ্গীত। 

সেই সঙ্গীত যে জাতির গৃহ হইতে চলিয়! 
যায় সে জাতির জীবনী শক্তি নিতা- 

স্তই করাল-কাল-তিমিরাচ্ছন্ন। অন্তরে 
অন্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে-__বিশ্ব 

জাগাইতে সঙ্গীতের তুল্য আর জিনিস 

নাই। 

“গীতেন প্রীয়তে দেব সর্বজ্ঞ: পার্বতীপতিঃ 
গোপীপতিরনস্তে পি বংশীধ্বনিবশঙগতঃ। 

সামগীতি-রতোত্রপ্ধ! বীণাশক্তা সরস্বতী 
িমন্যে যক্ষগন্ধন্মদে বদানবমানবাঃ | 

সঙ্গীতের ভাঁব মানবের মনে প্রথমে 

সহজে জাগে, মানব নিজ দুঃখ স্থখ 

তাহাতেই মধুররূপে ব্যক্ত করিতে স্থৃখ- 

আক্রমণে অবনত হইয়! পড়ে, সেইরূপ । কর বোধ করে। সর্বদেশেই অপরা- 

রোঁমীয় সঙ্গীত অল্পদূর উঠিয়াই বহিঃশক্রর | পর বিদ্যা সঙ্গীতের ক্রোড়ে বিদ্য- 
আক্রমণে মুহামান হইয়া পড়ে । রোমীয় ; মান ছিল। ইউরোপে যে মিউজিক 

সঙ্গীত খৃষ্ঠীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কৰে 
স্ষ্টে আপনীকে আপনি রক্ষা করিয়! 
আইসে--পরে তাহার দুরবস্থা হয়। 

পাত অত্যাচারে রোমীয় কল। বিদ্যার 

অন্যান্য ভাগের ন্যায় সঙ্গীতও স্পষ্টরূপে 

পতনোন্ুখ হইতে আরন্ত হয়; শেষে 
খৃষ্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর সময় যখন চতুর্দিক 
হইতে নান] বর্বর জাতি আসিয়া ইটালি 
ছাঁইয়া ফেলিল তখন সঙ্গীতও অন্যান্য 
আশ্চর্য আশ্চর্য কলাবিদ্যার সামগ্রীর 

সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে উৎমন্নদশ। প্রাপ্ত 

হইল। এই উৎসন্নীবস্থা রোমীয় রা- 
জ্যের অবসানবার্তী সুচনা! করিয়। দিয়া- 

বলিলে আজকাল শুদ্ধ সঙ্গীত বুঝায়, 

পূর্বে তাহ] বুঝাঁইত ন1। পূর্বের প্রাচীন 

গ্রীকেরা ইহাকে আরো ব্যাপক ভাঁবে 

ব্যবহার করিত ; তাহার! ইহ দ্বার যেমন 
গীত ও নৃত্যের বিজ্ঞান, সেইরূপ আবার 
কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন এবং রোমদেশীয় 

আলঙ্কারিক ও সমালোচক কুইন্টিলিয়া- 
নের মতে ব্যাকরণ পর্য্যস্ত জ্ঞাপন করিত । 

এই সমস্তকে রোমকেরা পরে স্টডিয়া, 
হিউমানিটেটিস্, অর্থাৎ মানবের অধায়ন 

বিষয় এই প্রকাঁর আখ্য। প্রদান করিয়া- 
ছিল। সংক্ষেপে ইউরোপে তখনকার 
প্রায় সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমষ্টিকে এক- 
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কথায় মিউজিক বল! হইত, মিউজিকট! | ধন্ম সম্প্কীয় অনুষ্ঠানে খুব ঘটার সহিত 
যেন গাছের গু ড়ির স্বরূপ ছিল। সঙ্গীত যোগের কথ! উল্লেখ করিয়! গিয়া- 

ইউরোপে সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতিখন্ট- : ছেন, তবু তাহা হইতে হিক্র সঙ্গীতেন 

ধর্পের প্রভাবে হয়। পূর্ববে ইউরোপে ' অবস্থা বুঝিবার যে! নাই, হিক্রু সঙ্গীত যে 
সঙ্গীত ভারি নীরস ছিল; তথাকার ৷ কিরূপ ছিল এবং তাহা অপর দেশকে 
অন্যান্য দেশের কথ! আর কি বলিব, দই : কিছুস্পর্শ করিয়'ছে কিনা তাহা কিছুই 

সভ্য প্রাচীন দেশ গ্রীন ও রোম্রেই | জান! এায় নাবাঁ লগ চলে। হিক্রজাতি 
সঙ্গীত কর্কশ ছিল; গ্রীসের অপেক্ষা : সাধারণতঃ মেমন অন্যান্য শিল্প বিজ্ঞানেও 

রোমের সঙ্গীত অধিকতর জঘন্য ছিল। ৃ বিশেষ ডম্নতিল্ঃভ করিতে পারে নাঁই, 

রোমীয় সঙ্গীতের ঘোর রুক্ষ বেশ পুর্ধেই , সেইরূপ তাহার! সঙ্গীতবিদ্যাতে ও বিশেষ 
বলিয়াছি অপেক্ষাকৃত ভাল গ্রীসীয় সঙ্গী-! উন্নতি করিতে পারে বাই। তাহাদের 

তের দ্বারা ব্শেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া . মধ্যে কোনরূপ স্বরলিপির চিহ্বমাত্রও 

যায়। যাহ! হউক, বস্ততঃ প্রথমে ইউ- পাওয় যায় না। সঙ্গীত তাহার মিসর- 

রোপের কোন প্রদেশেরই সঙ্গীত জীবন্ত বাঁসীদিগের নিকট শিখিয়াছিল। 
মধুর, প্রাঞ্জল, যথার্থ উন্নত ছিল না, কিন্ত্ত ৃ মিসরে সঙ্গীতের মন্দ উন্নতি হয় নাই, 

খুষ্টধর্ম্ের আবির্ভাবের পর খক্টধন্ম্া রো- তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্য্য- 

মীয় ধণ্মযাজকদিগের দ্বারা সঙ্গীতের সমূহ টকেরা প্রাচীন মিসরের মমিদ্িগের সমাধি 

উন্নতি ঘটে। তাহারা নিরাপদে তাহা গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মিসরে সঙ্গীতের 
দের নিস্তব্ধ ধন্মমন্দিরে বপিয়! একাগ্রচিন্তে ' উন্নতি সম্বন্ধে অনেক চিহ্ু পাইয়াছেন। 

ধন্মকাধ্যে সহায়তালাভের জন্য সঙ্গীতের : কোন মমি দ্মাধিগৃহের দেয়ালে এইরূপ 
চর্চায় প্রবৃত্ত হইতেন। খষ্টধর্ম্ের প্রভাবে, , চিত্র অঙ্কিত আছে--ছয় জন নটা সাদ! 
ইউরোপীয় সঙ্গীতে মাধুর্য, সৌন্দর্য্য ও ৰ কাপড় পরিয়। রহিয়াছে, তাহাদের স্কন্ধের 

কারুণ্য সঞ্চারের সূত্রপাত হয়। সকল ।উপর কালো আল্গা পশমের জাল 

দেশেই ধর্মের মধুরিমায় সঙ্গীত মধুর হই- ৃ ঝুলিতেছে, তাহাদের ঘন কৃষ্ণ কুন্তল 
য়াছে, উন্নতিলাভ করিয়াছে । তাঁজ ভীজ হইয়। পড়িয়াছে; সেই কুস্তল- 

থুঝ্টের স্বজাতি ইহুদিদিগের দ্বারা | গুলি তাহাদের মস্তকের চতুদ্দিকে ঝুলিবার 
ইউরোপে কি কিছু সঙ্গীতের উন্নতি হই- | দরুণ মুখাঁবরণ-সদৃশ শোভা পাইতেছে 
যাছে? খষ্টের ধর্ম ইউরোপকে স্পর্শ | সেই ছয় জন চিত্রে এমনি ভাবে স্থাপিত 
করিল, মগ্ন করিল, এই স্থযোগে ইহুদি- | যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা সারি 
দিগের সঙ্গীত ইউরোপকে সম্ভবতঃ স্পর্শ | বাঁধিয়। চলিতেছে এবং এক সময়ে সকলে 

করিয়াছে বলিয়। মনে হইতে পারে। | বাজাইতেছে । তাহাদের মধ্যে যে প্রথম 

কিন্ত কই? হিক্র সঙ্গীতের প্রভাবের কথ! | নেত্রী তাহার হস্তে চতুদ্দশতন্ত্িসংযুক্ত 
কোঁন কালে তেমন তো! শোন! যাঁয় না। | একটা হার্প্যস্ত্র দ্বিতীয়ের হস্তে একটা 
ওল্ড টেষ্টযেণ্টের গ্রন্থকর্তীরা বারবার | গিটার যন্ত্র। এই গিটার যন্ত্র আধুনিক ইউ- 
সঙ্গীত অভ্যাসের কথ! এবং ডেভিড সলো- | রোপীয় গিটারের অনদৃশ নহে ; তৃতীয়ের 
মন এই ছুই রাজার অধীনে ইত্রেলীয় | হস্তে একটা স্থনিন্মিত বীণা) চতুর্থ নটা 



১৭৪ তন্ববোধিনী পত্রিক। 
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যেন স্পউরপে স সময় রক্ষা করিয়। হাতে সার উইলিয়ম জোনা ; বলেন, তিনি এক- 

তাল দিতেছে  পঞ্চমের হস্তে একপ্রকার 

দু-নলা বাঁশী । ইহা অনেকট]1 আজ কাল- 

কার ক্লারিওনেটের মত লম্বা ও সরু, 

দুটী নল সমান দীর্ঘ । এবং ষষ্ঠের হস্তে 
একটী তাশ্থুরিন। ইহ! একপ্রকার ক্ষুদ্র 
ঢক্ধ। বিশেষ। এই ষষ্ঠেতেই নটাদলের 

শেষ হইয়াছে । এই নটাদিগের ভোগ 
বিলালপূর্ণ হাঁবভাব পর্য্যস্ত চিত্রে চিত্রিত 

হইয়াছে । সেই সমাধিগৃহের আর এক 

স্থানে হার্পবাদক ছুইটী পুরুষ এবং 

একী গিটারবাদকের আকৃতি রহিয়াছে। 
তাহাদের হার্পগুলি পুর্ববোক্ত নটীদদিগের 

হার্প অপেক্ষা ছোট); ইহার্দের নয়টা; 

করিয়া তাত। এই নয়তন্ত্রী হার্প পুরুষ- : 
| যাছিলেন এবং তাহা লিখিয়া লইতেও দ্বয়ের প্রত্যেকে বাজাইতেছে ; একজন 

একাঁকী বাঁজাইতেছে,আর এক জন গিটার- 
বাদকের সঙ্গে বাজাইতেছে। পুরুষ ছুটার 
খালি মাথা খালি পা, ঝোলা কাপড়, দাঁড়ি 

গৌঁফ সব মুণ্ডিত,দেখিতে অনেকটা আমা- 

দের উদাসীন বৈরাগীদিগের মত। এদেশে 

যেমন উদাসীন ধন্দমানুরক্ত জনদিগের দ্বারা 

কত সময়ে সঙ্গীত বিদ্যার রীতিমত উন্নতি 

হইয়াছে ; বোধ হয় মেইরূপ কতকটা 

মিসরেও হইয়াছে । সকল দেশেই প্রায় 
ধন্মগত-প্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বার সঙ্গীতের 

উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে । 

সঙ্গীত নকলকে তাহার মধুর মন্ত্রো- 

চ্চারণ সহকারে নিমন্ত্রণ করিতেছে, তা- 

হার নিমন্ত্রণ কাহারো উপেক্ষা করিতে 
সাধ যায় না। সঙ্গীতের কাছে সভ্যাসভ্য 
চরাচর সব যেন দ্রবীভূত। 

“অল্ঞাতবিষয়ান্বাদে! বালঃ পর্যযদ্কিকাতালে। 

রুদন্ গীতাণৃতং পীত্ব! হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে। 
বনেচর স্তূণাহারশ্চিত্রে! মগশিশুঃ পশুঃ। 

লুন্ধে' লুদ্ধক সঙ্গীতে গীতে ঘচ্ছতি জীবিতং 1» 

জন বিশ্বস্ত, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী লোকের 
নিকট শুনিয়াছেন--নবাব সিরাজউদ্দৌল। 

যেস্থানে বলিয়া তৃপ্তচিত্তে এক্যতানিক 
সঙ্গীত সেবন করিতেন, সেই স্থানে ছুইটী 

বন্য স্বগ প্রায় বন হইতে আমিত। এই- 

রূপ একদিন পেইস্থানে আঙগিয়! হৃষ্টমনে 
সঙ্গীত শুনিতেছে এমন সময়ে নবাব তাহা- 

দিগের একটীকে বাণবিদ্ধ করেন । এদে- 

শের একজন বিদ্বান ব্যক্তি জোন্ন মহো- 
দয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বারবার 

দেখিয়াছেন যে বিষধর ক্রুর সর্প সকল 
বাশীর স্বর শুনিবামাত্র গর্ভ হইতে বহি- 
গত হইত । একজন বুদ্ধিমান পারস্য- 
বাদী তাহাকে বারম্বার একটা গল্প বলি- 

অনুমতি করেন। গল্পটা এই__যখন প্র- 
শিদ্ধ বীণবাঁদক বুল্ বুল্ উপাধিধারী মির্জা- 
মহম্মদ সিরাজের সমীপস্থ কোন নিকুপ্জে 
বসিয়া বৃহৎ শ্রোতৃমগুলীর মধ্যে বীণ 

বাঁজাইতেছিলেন দেই সময়ে তিনি স্পষ্ট- 
রূপে দেখিয়াছিলেন যে বুল্ বুল্ পক্ষীগণ 
বাদকের নিকটে আদিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছিল, কখনে। গাছের উপর হৃষ্ট- 
মনে ডাকিতেছিল, কখনো! ডাল হইতে 
ডালে নৃত্য করিতেছিল যেন তাহাদের 
বড় সাধ বাদ্য যন্ত্রটার কাছে যায়, কখনো 
বা মহ]! উল্লাসে ভূমিতে টপ করিয়া! প- 
ডিতেছিল। উল্লিখিত পারস্যবাদী জোন্গ 
মছোদয়কে বিশেষ রূপে কছিয়াছেন যে 
তাহাদের এই ভাব রাগের পরিবর্তন মাত্রে 
পরিবন্তিত হইয়া গেল। এইরূপ আরো 
নানা গল্প আছে। আমরাও পক্ষীদিগের 

এই ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঠিক্ 
পিয়ানো বাজাইয়া গাঁইতে বসিবার সময় 
ছুএকটা চড়াই পাখীকে জানালার উপর 
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বপিয়। বিশেষ রূপে চঞ্চলতা প্রকাশ ও |.মেই উচ্চ পথে দৌড়াইতে পারিত না। 

কলরব করিতে দেখিয়াছি । প্রায় প্রতি- | তাহাতে কর্শের ক্ষতি হইত, তাই পুন- 
ক্রিন তাহাদিগকে এরূপ গানবাজনাঁর | রায় তাহাদিগকে পথে গান গাইতে অনু- 
সময় আমিতে দেখিয়া আমার মনে এই | মতি দেওয়া হয়। 
ধারণা হয় যে উহারা নিশ্চয়ই লঙ্গীতের অষ্টাদশ শতাব্দিতে চতুর্দশ লুইর 
মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই ; অনশনক্লিষ্ট €সনারা বিস্তর যুদ্ধযাত্রার 
জন্য গাইতে গাইতে তাহাদের ছিকে ৃ পর, সঞ্যাকালে “নক মময় তাহাদিগের 

কতবার আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। অদ্ধাশন ও ুদ্যাত্রা-জনিত জ্বালা যন্ত্রণা 
সঙ্গীতের আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! ! গীতিম্বধপাঁনের দ্বারা অনেকট। দূর ক- 

কথিত আছে ইহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে রিত। 
গ্রীসের অরফিয়ম্ অরণ্যের পশুদিগকে আর কত বলিব, সঙ্গীতের আশ্চর্য 
বশীভূত করিয়াছিলেন, নদীর গতি স্থির, বল, আশ্চর্য্য আকর্ষণ ! 

করিয়াছিলেন, এমন কি মহান বিটপী সঙ্গীত আমাদের দেশে, মুললমান- 
সমূহও তাহার সঙ্গীতমাধুরীতে আকুল , দিগের রাজত্বকালে তেমন উন্নতি লাভ 

হুইয়। অবনত হইয়াছিল । করিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তাহাঁদিগের 

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বাশীর কিমো- কোন কোন বাদসাহের সময়, বিশেষতঃ 
হিনী শক্তি ছিল! তিনি এমনি বাজাই- আকৃবর সাহর আশ্রয়ে তাহার রক্ষা ও 
তেন যে তাহার বাঁশীর সেই স্থললিত কার্ধয রীতিমত চলিয়াছিল। আমাদের 
ভাবপুণ ধ্বনি শুনিয়া আভীর-কন্তারা যখন পূর্ব সঙ্গীতগুলি লইয়। মুনলমাঁনেরা পৌ- 

যমুনার তীরে জল আনিতে যাইত তখন খীন প্রাণে বহিরালোচন! করে এবং তাঁ- 
তাহারা সহজে গৃহে ফিরিয়া যাছতে পা- হাতে আসক্ত হইয়। পড়ে, তজ্জন্য তৎ- 
রিত না এমনি মোহিত হুইত। আর সমুদয় অনেকটা বিনাশের মুখ হইতে 

অধিক কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির বাঁচিয় গিয়াছে, একেবারে মারা "পড়িতে 
কথ! সর্বজনবিদিত । পায় নাই, পরস্ত মধ্যে মধ্যে কিছু ওত- 

সকলেই জানেন বোধ হয়,“ল। মার্সে | কর্ধ্য লাভ করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু 
ইল” নামক এক সঙ্গীতের বলে ফরাদি- । দোষটা এই, যে আমাদের সঙ্গীতের সরল- 
জাতির কিরূপ রণোন্মত্ততা জন্মিয়াছিল ! | তার উপর অনেক সময় উহাদিগের কষ্ট 

একবার পুর্ববে রায়জ্েনেরোতে তথা- | কল্পনার কৃত্তিমভাব সমূহ বড় স্পর্শ করি- 
কার নি্রোরা কাজকন্ম বশত যে পথে । য়াছে। বাদসাহের দরবার জাকাইতে 
গমনাগমন করিত সই পথ খুব উচ্চ : গিয়া অনেক সময় সঙ্গীত তাহার সরল 
ছিল বলিয়া তাহার। যাতায়াতের শ্রম : মাধুরী হারাইয়। বাহির চাঁকচিক্যপুর্ণ হ- 
মহজ করিবার জন্য সার বাঁধিয়। গান গা-। ইয়। গিয়াছে। ক্উকল্পনার কৃত্রিম আ- 
ইতে গাইতে দৌড়াইত। তাহাদের গানে : লাঁপ আমাদের দুচক্ষের বিষ; অনেকে 
বড় গোল হইত বলিয়া, তাহাদিগকে পথে , এরূপ আলাপের দ্বারা সঙ্গীতের রাজ্যে 
গান গাইতে নিষেধ করিয়া দেওয়। হয়; ৃ কৌশল বিস্তার করিতে চাছেন, কিন্তু সে 

কিন্ত নিগ্রোর! না গান করিয়া কিছুতেই কৌশলে বিশেষ তেমন ফল নাই, তাহা 



১৭৬ 
রথ আড়ম্বরমাত্র | সরল হৃদয়গ্রাহী সঙ্গী- 

তের প্রাণে বাস্তবিক আপনা আপনি 

কেমন স্থন্দর সকৌশল জাগে, তাহাতে 
লোকে কেমন সহজভাবে একেবারে বিমুগ্ধ 

হইয়। যায় । আজকাল ইউরোপে ই- 
টালী ও জর্দমণদেশীয় সঙ্গীতের মধ্যে জ- 

শ্মণদেশীয় সঙ্গীত সরলতার জন্য বিখ্যাত । 

জন্দণদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা কেমন সরল- 

ভাবে, বিশুদ্ধ উন্মুক্তপ্রাণে স্বরকাব্য 

রচন। করিয়াছেন বলিয়া ইউরোপীয়ের] 
আজকাল সঙ্গীত বিষয়ে ইটালীর অপেক্ষা 

বেশীভাগ জন্মনীর পক্ষপাতী । বাস্তবিক, 

ইটালীয় সঙ্গীত শুনিলে তাহার মধ্যে যেন 
ক্ষীণ মৃছ্ব প্রাণ লুক্কাইতে দেখিতে পাই, 

মনে হয় যেন ইট্ালীয়ের। শক্তিমান সার- 

ল্যের অপেক্ষা টুকুটাকু কৃত্রিম লালিত্যের 
প্রতি বড় অনুরাগী । 
সঙ্গীত আধুনিক জঙ্দাণ সঙ্গীতের তুলনায় 
যেন স্ত্রী ভাবাঁপন্ন । আধুনিক জন্মমণসঙ্গীতে 

বেশ্ বিক্রম, পুরুষত্ব, খোলাভাঁব, বিশুদ্ধ 

উদার প্ররেমপুর্ণ মনুষ্যত্ব পাই, প্রাণমন 
যথার্থ ভরিয়া উঠে । আজকাল ইউরো - 
পীয় সঙ্গীতরাঁজ্যে এখন জন্মণীই শ্রেষ্ঠ 
হইয়! ঈীড়াইয়াছে ৷ ইহার পুর্বেবে ইটালী 
সঙ্গীতের মুকুট ধারণ করিত এখন জঙ্দ্মণী 
সেই মুকুট ধারণ করিয়াছে । জর্মণী 
এখন ইউরোপীয় সঙ্গীত রাজ্যের রাজা । 

সঙ্গীতের সরলত। প্রাচীন ভাঁরতবাঁসীর। 

বেশ্ বুঝিতেন। তাহারা পৃথিবীর সকল 
জাতির অখ্খে সারল্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠতালাভ 

করিয়াছিলেন । সরলভাবে তাহার] প্রকৃ- 

তির ভাব সমূহকে স্বরে চিত্রিত করিতে 

সৰিশেষ যত্ব করিতেন। প্রত্যুষের ভাঁব, 
প্রাত?ঃকালের ভাব, মধ্যাহের ভাব, সন্ধ্যার 

ভাব, নিশীথের ভাব, নিশাঁবসানের ভাঁব 

এ সকলই তাঁহার! যথাসাধ্য স্বরে রীতি 

তশ্তববোধিনী পত্রিকা 

শে শা্পী ১ স্পা টাল... ০ পপ শপ 

ইটালীদেশীয় 

১৩ কলা, ১ ভাগ 

মত চিত্রিত করিয়াছেন। সরলভাঁবের 

ভিত্তির উপর তাহাদের রাগ রাগিণী প্রতি- 
ঠিত। সরল ভাব মানব হদয়ের প্রাণ- 
ঠিক রাখে, সরলভাবে যাঁহ1 কিছু করা যায় 
তাহা লোকের বোধগম্য ও স্থখদায়ক হয়। 

দেখ, ইতর জাতীয়দ্িগের মধ্যে অনেকে 
প্রায় যখন কাজকন্ন হইতে গৃহে ফেরে 
তখন কখন কখন পথে যাইতে যাইতে 
খরজ হইতে নিন্নকোমল শিখাদও খরজ, 
পরে রেখাঁব, পরে মধ্যম, পরে গান্ধার, 
পরে ষড়জ ও রেখাব পরে গান্ধার, পরে 

রেখাব এবং শেষে ফের খরজে শেষ ;₹_ 
এইরূপ অপরূপ সরল স্বরকাব্যে মনের 
উচ্ছাস প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়। 

যায়। তাহাদের মুখনিঃস্ঘত সেই স্বর 
কাব্য শুনিয়! বুঝিতে পারি, তাহারা ক্লান্ত 

হইয়! গৃহে ফিরিতেছে । কখন তাহার 
নিশীথে দলবদ্ধ হইয়া সরল ভাবে, খরজ 
হইতে রেখাবও মধ্যম, পরে পঞ্চম, পরে, 
কোমল ধেবত, পরে পঞ্চম, পরে মধ্যম, 

পরে ফের কোমল ধৈবত, পরে পঞ্চম, 
পরে মধ্যম পরে গান্ধার ও কোমল রেখা- 

বের ঈষৎ স্পর্শ যুক্ত খরজে শেষ ; এই- 

রূপে স্বরকাব্যালাপ করিতে থাকে ; 

তাঁহাদের €েই দারিদ্র্য অবসাঁদময় উদাস 
উল্লসিত সরল স্বরকাঁব্যে তাহাদের অবস্থার 

ছবিটা যেন আমাদের নেত্রপথে আবির্ভ ত 
হয়। আরো, নবাঁৰ পিরাজউদ্দৌল! সভা 
মধ্যে যখন কলাবতদিগের নান। কৃত্রিম 

কৌশলময় সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন 
এমন সময়ে দূর হইতে রামপ্রলাদের সরল 
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়নিঃস্যত সঙ্গীত শুনিয়! 
একেবারে বিমোহিত হুইয়! গিয়াছিলেন। 
সরল সঙ্গীতে দুর্জন সজ্জন হয়; দস্থ্য 

দন্যবৃত্তি ভুলিয়! যায়। 

সকল বিষয়ে অকপট খজুভাবকে 



পৌষ ১৮১ 

হর্স  * _্্প 

করিলে কর্ম কার্ধ্যের কণ্টক সমূহ সহজে 
দূরীভূত হইয়া যায়, কন্মকীর্য্য সহজ, 

মধুর, সুন্দর হয়। প্রাচীন ভারতের অধি- 
বাীর বর্তমান ভারতবাসাদিগের অপেক্ষ। 

ধজুমন্ত্র অনেকটা-__প্রাণ ভরিয়! ধারণ করি- 

তেন, মুক্তভাবে মকল বিষয় আবিষ্কার 

করিতেন-_মনুধব্যের যাহা! স্বাভাবিক তাঁ- 

হাই বস্তঃ তাহার! শিরোধার্য্য করিতেন । 

তাহাদের যদি আমরা ভখলবামি, তাহা- 

দের অনুকরণ করিতে খন্দি আমাদের 

একান্ত বামন! হুয় তাঁহা হইলে আমাদের 

প্রথম কর্তব। সরল হওয়া । সরল হইয়া 
তাহার কাঁজ করিতে চেষ্টা করিতেন, 

সঙ্গীত 

আমাদের অন্তরের মন্ত্র করা উচিত; তাহা 

মরল হুইয়। তাহার! সঙ্গীতের উন্নতি সাধন, 

করিতেন, কোন সঙ্গীতকে একেবারে অব-. 

হেলা করিতেন না, সকল সঙ্গীত হইতে 

সারসংগ্রহে যত্ববান্ থাকিতেন। পরের 

নিকট হইতে সার- _সত্যগ্রহণে তাহার! 

কু্টিত হইতেন না। তাহার! নিজে যে 
জ্যোতিষ প্রস্ত্বত করিয়াছিলেন, তাঁহার 

উপরে, রোমকদ্দিগের নিকটে জ্যোতি- 

। রাগ রাগিণীর উদ্ভাবন করিলেন । 

১৭৭ 
কত বল! “ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরম্” সত্য 
হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; 

সত্যেন হর্যযস্তপতি সতোনাগ্রিঃ আদীপাযতে । 

সঠ্যেন মরুতো। বাস্তি মর্ধং সত্য প্রতিষ্ঠিতং | 

সত্ামাহ পরোধম্মস্তন্ম(ৎ সত)ং ন লজ্ঘয়েৎ।, 

সত্যের বলে সূর্য উত্তাপ দ্রিতেছে, স- 
ত্যের বলে অগ্নি প্র্দীপ্ত হইতেছে, সত্যের 

বলে হঞক্ুত বট "তছে, সকলই সত্যে 

প্রতিষ্ঠিন ; সত্যকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কহে, সেই 
হেতু সত্যকে লঙ্ঘন করিবে না। এই 
সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা সকল 
বিষয়ের নব নব ভাব সকল সংগ্রহ ক- 

রিতে সমর্থ হইতেন ;--সঙ্গীত ধরিয়া- 

ছিলেন, সঙ্গীতের ক্রমশঃ কত উন্নতি 

করিলেন, উন্মুক্ত প্রাণে সঙ্গীতের কত 

নৃতন ভাঁব সকল সংগ্রহ-পূর্ববক নূতন নূতন 
আঁ- 

' মাদেরও এইরূপ সত্যপ্রিয়, উন্মুক্ত হওয়া 

উচিত। মুক্তপ্রাণে তীহাদের মত মঙ্গী- 
তের নৃতন ভাব সংগ্রহে যত্্রবান হওয়া 

কর্তব্য । কিন্ত আজকাল এদেশে অনে- 

কেই প্রায় তাহাদের প্রতিকূল ভাবে- 

ষের কিছু সত্য দেখিলেন, অমনি তাহা 
স্বাধীন না হইয়া পুরাতনের প্রতি এক অকাতরে গ্রহণ করিলেন। সত্যের প্রতি 

ভাঁহাদের কেমন অটল শ্রদ্ধা ছিল। এই 
মহান জগতের মধ্যে তাহারা সত্যের 

সত্য ব্রহ্মকে সকলের উপর করিয়া মকল 

বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিতেন । 

সকল দিক দিয়াই দেখিয়াছি প্রাচীন ভাঁ- 
রত মহান সত্যকে হৃদয়ে আগ্রহের সহিত 

ধারণ করিয়া সকলকেই আপনার উদার 

ক্রোড়ে রক্ষা করিতে অভ্যাস করিতেন। 

তাহাদের সারল্য সত্যপ্রিয়তাঁর বিষয় ইউ- 

রোপীয় পণ্ডিতের! কতবার স্বীকার করি- 

যাছেন। শত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 

থাঁকাতেই তাহার! উন্নত ছিলেন, সত্যের আর্থার পপ পপ শশা শী ৯ শী পি 

রই অনুসরণ করেন, তাহাদের ন্যায় 

অলম আসক্তি অন্তরে ধরিয়। থাঁকেন-_- 

তীহারা সেই পুরাতন সঙ্গীত ছাড়া আর 

যেন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত হইতে পারে ন৷ 

বলিয়|! বোধ করেন। এট তাহাদের 

ভারি ভুল; এই জগতের মধ্যে অনবরত 

সঙ্গীতের আকর্ণণ চলিতেছে,তাহার বিরাম 

নাই, আমরা জোর করিয়া তাহার বিরাম 
সম্পাদন করিব! এ কখন হইতে পারে ? 
ইহ। মনে করাই অন্যাঁয়, ইহাতে বর্তমা- 

নের হত্যাসাধন কর! হয়। তাহ করিলে 

তো! চলিবে না, বর্তমানকে আগ্রে দেখিতে 

হইবে, তাহীকে মুখ্য করিয়া! আমাদের 
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অভীতের দিকে শোণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

প্রাচীন ভারত তাহাই করিতেন। তাহার! 
কখনে। ভাহাদের সময়কে ভুলিয়া! অভী- 

| গন্ভীর মধ্যে বদ্ধ করিয়! রাখা যায়? মন 
খুলিয়া নান। প্রকারে নান! আকারে সঙ্গীত 
চর্চা কর, নুননকে কেন্দ্র ও পুরাতনকে 

তের দিকে মুটের ন্যায় চাহেন নাই। ! পরিধি করিয়া নানান্পে সঙ্গীত আলো- 

বর্তমানের উপর তাহার। আগ্রহপূর্ণ__ ৰ চন কর দেখিবে তাহা হইলে দেশে 
সাম-পুর্ণ দৃ্টি_শ্সিতি-_ প্রাধান্য রক্ষা- তাহার কি মধুর জীবন্ত উন্নতি দেখ! দ্রিবে! 
পূর্ব ক, শ্রদ্ধাপূর্ণ জদয়ে অতীতের স্তবস্ততি শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
করিতেন । তাই, আমাদের অনুচিত --- 
যে, আমরা অলঘভাবে অতীতের কোলে 

শ্দ্র শিশুটার মত চিরদিন মস্তক স্থাপন 
করিয়। বর্তমানকালকে অক্ষমতার আধার | 

শৃন্যবৎ দেখি । এরূপ করিলে আমরা 

কোন জন্মে যৌবন লাভ করিতে পারিব 

না, কেবল ক্ষুদ্র শিশুটার মত দুর্বল, পরা- রি রর 
রন প্রধান উপকনশ--বাত পিও কফ, সমাজেরও তেমান 

ধীন হইয়া থাকিব। এরূপ করিলে মার বাতপিন্তকফ আছে; কি? নাস্ষ্টরর দল, গতির 
আমাদের পুর্বপুরুষদিগের গৌরব রক্ষা দল, এবং গ্িতির দস। !পাতিণ রণ দমাঙ্ছেব শ্রেগ্সা ;-- 

মর ভা ণী- শ্লেম্মা বালোঃ জল বলো, রদ বণো, মেদ ঝলো, সবই 

করিতে সমর্থ হইব না। বি গোঁ বণিতে পারো, কেবশ ভাবট] মনে রাখিলেই হইল) 
রব রক্ষা করিতে ইচ্ছা! করিলে, তাহাদের ভাবট। আর কিছ না -নপম ঠাণ্ডা গুণ এবং ভার- 
2 এর নি ভাব। টৈদা-শান্সে শ্লেম্মা তমোগুণ-প্রধান বলিশ। প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা থাকিলে, আমরা উত্ত লি 

আগে ঘেনণ আমাদের বৃথা অহঙ্কার, ভাণ চ্ছিলঃ শাতগস্তথ। তনোগুনাধিক:”" গতির দল সমা- 
দর করি ও তাহাঁদিগের যথার্থ__গাটিপ্রাণ €জর পিত্ত; পিশুই নলো আব অগ্রিই বলো একই 
ধা ্ কথ।; ভাব আর কিছু নাঁগরম উদ্ধত এবং চঞ্চল। 
টুকুর অনুকরণ করি, তাহাদের কতকগুলি বৈদা-শাম্ব-মতে পিন্ত অগ্মিরই নামান্তর, যথা, 
উপর উপর অনাঁবশ্যক ছুর্নবল বিময় লইয়। “নথলু পিন্বধাতিশ্নেকেনাস্তে২গ্রিকপলভাতে আ 
ভিটা দয় হইয়! তীহী গ্নেন্স্বাৎ পিশুম্য।” 
থাকছে - 
42052815088 এ 0 গতির দল সমাজের পিএ স্থষ্টিন দন সমাজেব 

দের সবল অনুকরণ 9৮ নূতন বাযু, ত্ষ্টি শবের অর্থ এখানে ত্রর্থবিক স্থাষ্টি নহে, 

কবব কাবারচনা একতরো স্থাষ্ট ; শিল্পীর শিল্পরচন। 
রাও নুতন নূতন চলি উদ্চাবন রি | আরেকতবো হ্যষ্টি যদি তাহ! শিল্পীর অন্তরের ভাব 
এই রূপ শক্তিমান অনুকরণেই দেশের হইতে উষ্ভাবিত হইনা থাকে; পিজ্ঞানবিৎ পণ্ড" 

রঃ তের নূতন নূতন মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত তৃতীয় আর 
মঙ্গল; ইহা করিলেই তবে সঙ্গীতের আবার এক-ওরে। ০ টি উ্বরিক স্যর উপরে এক 
নব শোভ। এ দেশে জাগিবে, তাহার রী : প্রকার দাগ নুলানো। সর্দাপেক্ষা খাটি স্থষ্ট বাত- 
2 রঃ লের প্রলাপ দশন, কেননা তাভার মহত বাহা জগ- 

ড ওলা ঞ্জ 

ফিরিবে,তাহার উন্নতির দ্বার পুনরায় নৃতন । তেখ দঞ্পক অত]৭ অ্। তাভার বাধো আনা অংশ 
আকারে খুলিয়া যাইবে! সব ঈশ্বরের | ভ্রষ্টাৰ মনঃসন্তৃত। জগন্থষ্টি এখ:রক বাপার, - 

ৃ তাহার কথা এখানে হহতেছে নাঃ এখানে কেবশ 
ঢা ক প% 

রাজ্য, তিনি ডি তাহার এই জগত, এই মান।সক স্যার প্রাঙ লক্ষা করিনাই বলা হইতেছে 
জগতে আমাদের আনন্দের জন্য তিনি | যে,স্যইণ দশ মখাজেপ বাযু। স্য্ট কিনা ভাপেপ 

2০4৫ রী প্রব্তনা। বায়ু দেতেত দেহাশ্রত সমস্ত বাপারেরই 
গীনের প্র পিয়াছেন! তাহার ৫ ৫ সি তিষ্ঠা করি হন | তাহার | খা ধন এই আন্ত আম এলি হে, বাযু শীল; 

দন্ত এই আনন্দদায়প নর্দাতকে কখন । স্থট্রিশীন কিনা প্রনষ্ভন শীগ। 

নামাজিক রোগের কবিরাজি 

চিকিৎস! 

( পুর্বব প্রকাশিন্তের পর ) 

এখন কথা হু”চ্চে এই যে, শরীরেব মেমন তিনটি 

শ 

মি 

মর 
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বৈদ্য-শান্তে মতে ্ সি শীগও বটে, 
গতিশীলও বটে. তাভার সাক্ষী -“দোষধাত মলাদীনাং 
নেতা শীঘ্বঃ সমীবণঃ” *নেত1” কিনা প্রবর্তনা-শীল, 

“শীঘ্রঃ” কি না গতিশীল | এই স্তানটিতে বৈদা- 
শাস্ত্রের সহিত আমার মেন বাঁরো। আনা এ্রীকা, 
চারি আন! অনৈকা; _নৈদা-শান্ম বলেন শবায়ু 

প্রবর্তনা-শীল এবং গতিশীল, দ্বইই* ; আমি বলি যে, 
বাঁযু গ্রবর্ণনা-শীল, পিত্ত গতিশীল । বায়ুকে এখানে 
গতিশীল না বলিয় প্রবর্তনাশীল বনিবার 'পধান 
একটি কারণ এই যে, এখানে ধাতবিক .বাঘূর ক।। 
হইতেছে_ ভৌতিক বাঁষন কণা তইতে-হ নাঃ ধাঁত- 
বিক বায়ু কি? ন। উংরাঁজিতে যানাকে বলে টব শো০০।৭ 
1101 এট! আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন 
যে, দেশীয ভাষায় যাভাকে বলে প্বাযু-প্রধান ধান” 
ইংবাঁজি ভাষায় তাভাঁবই নাম 0৮01৭ (ো1]012৮ 

290) 1 ধাতবিক বায়ুর নান। প্রকার গুণ আছে-_- 

ইহ! আমি অস্বীকার করিতেছি না, আর, তাহার সেই 
নাঁনাক্ধি গাণের মধো একটি গুণ যে, গতি অর্থাৎ 
চলাফেরা, উহাঁও আমি অস্বীকার কলিতেছি না__ 
আমি বলিতেছি কেনল এই যে, চলা-ফেবা গুণটি 
পাঁতবিক বাঁযুব এমন কোনো! একটা 'অননা-সাঁধাবণ 

গুণ নভে মাচা তাহার স্বজাতির মাপো 'আর কাভাঁবে। 

নাই (রক্তও তো চালে ফেনে) ; ধাতবিক বামুধ (অর্থাৎ 
[0৮৮ 210৭ এব) বিশেমত্বের পলিচম লক্ষণ যদি 
কিছু থাকে, তবে তাহা "মাপনি চলা ফেলা নহে কিন্ত 
অন্যকে চালানো ফেরানো । শরীরাভাগ্তরে যেখানে 
যন্প্রকাব গতি আছে (যেষন হতপিত্ডেব মংকোচ- 
বিকোচ, নাড়ীস্পন্দন, ভক্কপদ পলিচালন ইত্যাদি) 
সমস্তেরই মুলপ্রবন্তক ধাতবিক বাধু (কি না (০৬০০৯ 
1111) | এষ্টটি এখানে সবিশেষ অষ্টবা যে, গতি 
স্বতন্ন এবং গতির প্রবর্তন স্বতন্ধ ; গতি অশ্বের ধম্ম - 
প্রবর্তন সারথির ধম্ম; অতএব এট। যখন স্থির যে, 
ধাতধক বায়ুর ভেদপরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্ত 
গতির প্রবর্তন, তখন বায়ুকে গতিশীল না বলিয়। 
গ্রবর্তনা-শীল বলাই ঘুক্তিপিদ্ধ । 

বামুকে আমি বলি গ্রবর্তনা-শীল, পিন্তরকে আমি 
বলিগতিশীল। কেন? না! যেচছেত ট্দো-শাস্ত্রেব 
মতে “পিত্বব্যতিরেকেনান্যোহগ্রিকপলভাতে” পিন 
অগ্নিরই নামান্তর; পিত্ব-রূপী অগ্রিকে কে উন্দেজিত 
করে ? না নাযু। যেহেতু বৈদ্য-শান্রমনে বায়ু (হাঁ 

শিত যাবতীর ব্যাপারেরই মূল প্রবর্তক । তবেই 
হইতেছে যে, বাধু উত্তেজক-_ অগ্নি উত্তেজিত; বাধু 
প্রবর্তক-অগ্নি গ্রানন্তিত ; বাধ চালক --অগ্নি চালত। 
এখন জিজ্ঞাসা করি যে, গতিশীল কে? যে চালাধ 
সে গতিশীল--ন] যে চলেসে গতিশীল? সারগি 
গতিশীল না অখ গভি-শীল ? বাঘু প্রবঞ্তক স্রতরাং 
সারগি-স্তানীয়--পিত্ত প্রবর্তিত স্রচবাং অশ্বস্তানীম ; 
কাজেই দীড়াইতেছে যে, পিও গতিশীল, বায়ু সৃষ্ি- 
শীল--কিন। 'প্রবর্তনা-শীল। 

প্রাপ্তি স্বীকার 
৮ সপ সত সর. পাস সস সরাসরি 

৯৭৯ 

প্রাপ্তি ্ বাকার | 
প্রীমদ্চগবদ্গীতা! | শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তক 

সম্পািত দ্বিতীয় সংস্কবণ, নুলা চাবি টাকা। 

সরে'জিনী নাটক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 

ঠাকুর প্রণীত, পঞ্চম সংস্কবণ, মূল্য এক টাক।। 

প[গলের পাগলামী, প্রথম ভাগ, শ্রীমুক্ত 
যছুনাথ নম্পপাধায় “ক ওুলাশিত। 

মল্য চাবি স্গান।। 

পাঠকগণকে এঠ পাগলের 

দিতেছি 

“মন কাণ! তুই কি করিলি। 

এই “য গজমতী ত্যাগ কবিয়ে কাণ! কড়ি কাণে দিলি। 

গরু দিগেন কর্ণভূষণ, জগতের অমুল্য-রতন, 

অধতনে হায়রে সে ধন, হেলায় হারাইলি; 

পব্লিনাকে। এক দিন কাণে, (একবার) ভাবপশি- 

নাকো মনে প্রাণে 

মহাদেবপুর, 

গাগ্লামীর নমুন! 

দেখলিন। নয়নের “কোণে, শাকতে নহল অন্ধ হলি। 

ডায়মনক!টা নারীর কা, নিনি কাণে খেয়ে মাথা, 

হদয়ে তোর রেল গাঁথা, তব কথ। ভুলে গেলি; 

| মস্ত হ'ণি বিষয় স্থথে, পাপের পাধর বাধলি বুকে, 

বাপ দিলি সংসারকুপে, আপন দোষে ডু:ব মলি। 

বন্ত বিচাব কৈ করিপি, কাঞ্চন নাজে কাচ ধরিলি, 

সুধা ফেলে গবল খেলি বিষেব রুমি হলি; 

জানব সে দিন আসল নকল, একল। যে দিন হবে 

বিকল, 

বুঝবি সে দিন শমনের বল, ছাড়বে না তোয় 

পাগল বলি ।” 

নাতি গ্রন্থ (হেয়ার ইন্তিবৃন্ত মুলক), ডাক্তার 

শীযোগেন্্রনাথ দাদ ঘোষ প্রণীত-_মূলা পাচ আনা। 

ফুল ফেবিতা ও গান)শ্রীহাবাণ্চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত 

মূল্য চাব আনা । 

সংবাদ । 
শ্লীমন্ঠী কুমারী ম্যানিং যিনি ভাখতবর্ষেব শু 

সম্পাদনে কাষমনে তত্পব সংপতি ঠিনি বেনবে£ 

বমসী সাহেব ব্রাহ্ম মমাজের (2) 00)0। 

অস্তত্ক্ত ভইযাছেন। 

আন্দুল, আধ্য-আক্মোন্নতি সভা। 

আগামী ১১ই পৌষ শনবার এই মভাব অআষ্ট; 

পাঞ্ধৎপটরিক উৎসব হইবে। 
পি জঞ্ঞপজ্ 



রি তত্ববোধিনী পত্রিকা টানি 
পস্ স্ শসা মারার পদ পপ শপে শা পপ পপ ০ 

ব্রন্ম-সঙ্গাতের স্বরলিপি | 
নাচারী তোড়ী-ধামার। 

দিবি 

| ২। ৩। ১। 

॥ সা ঃ-লঃ এ] সা জা মা-। পা ম/* পা" মাঙা। সা. ঞর "গা 71 411 7)-লা-না। 
সা 

|. বল জোলি গল সা ই লি জলি এ উ- বি জি রইল 

| ল! 7.1 সা-। সা গঞা-স1। দা পা মা-পা-ঙ্গা লা-॥ 

লস _ _খা,_। আ-জি--_। স্ু-প্র-। ভা-_ _ তে ॥ 

॥দা দা] দা-। সা সার্লা-নার্সা। সা) 74741 দা! দা" দা 1 আঁ” লা সা নর্সা। 
॥বি ষা--দ-_-। সব,ক - র। দূ-- র,-। ন বী- ন--। আ-- ন -_ | 

এল] ৭ "দা "1 দা” দা দা" পাপা সা-7) গ্রা-দাপাা।মা-ঙাশালা-। লা দা 717 

নদে - -1 প্রাচী ন-। র জ নী--। নাঁ- শো-। নু -- ত-।ন -উ --। 

। পা -দা-। মা-পা-লা লা-॥॥ 

| যা ----। লো 77 কে ॥। 

সঙ্কেতের ব্যাথ্য। | 

1২1১2. টানি আকারটির বাম পার্থ যে সংখ্যাগুলি আছে, তাহার তাৎপর্য এই -_ 

ধামারের প্রথম তালে ৫ মাত্রা, দ্বিতীম তালে ৫ মাত্রা ও ভুগে ৪০ বিয়া জা কুটুরে কু দক্ষিণ, 
পার্খে যে ৫-এর অস্ক আছে তাহার অর্থ এই, ১ হইতে ৫ সংখা। পর্যান্ত অতি ক্রতভাবে আবৃস্তি কারতে যে 
কাল বিলম্ব হয়, এই গানের এতি নাত্র। ততটা কাল স্থায়ী হইবে। নিমে যে ।২।৩।১। অন্ক আছে, 
ইহার অর্থ এই, দ্বিতীয় তালি হহতে এই গানের আরস্ত ও প্রথম তালিতে সম পড়ে। সমের চিহ্ন -সংখা- 
অন্কের উপরে রেফ। ১ ২, ৩. 'এই অন্তক্রমে বরাবর তাল পড়িতে থাকিবে । ছেদান্তবন্তা স্থরগুলি এক এক 
তালির অন্তর্গত। এক এক কপির শেষে যুগ্ম-ছেদ বসে। একটা কপি শেষ করিয়া পুনরায় যখন মাশ্থায়ীতে 
ফিরিয়। গিয়। কোথাও থামিতে হয় সেখানে শিরোদেশে যুশ্ম ছেদ বসে। 

পুরা এক মারাব চিহ্ন 17 অর্ধ মাত্রায় চিন - ঃ বিদর্গ। দেড় মাত্রার চিহ-1$ স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই 
স্থরাক্ষরগুলিতে 1-কার দিলেই এক এক মাত্রা স্চিত হয়। যথ। না- একমাত্র; স- ছুই মাত্রা; সা" তিন 
মাব্রা ইত্যাদি। খণ্ড মাত্রার স্বতন্ত্র চিত্র না দিয়! প্রায়ই এক মাত্রার সামিল করিয়! লওয়। হয়_-যথ! “সঃ নঃ” 
না লিখিয়া সন! এইরূপ লেখ হইয়। থাকে । কোন স্থরের সহিত কোন স্থুর ঈবত্মাত্র কাল ছুইয়৷ গেলে 
/০ চিতের দ্বারা তাহ হুচিত হয়। 

“আশ”'-চিহ স্বরাক্ষরগুলির মধ্যবর্তী ছোট কসি; মীড় চিই-স্থরের নিয়দেশে বড় কসি। 
কোমল র-ল।; কোমল গ-ঙ্গ; কোমল ধ-্দ;) কোমল ন-ঞ। উচ্চ সপ্তকের চিহ-স্বরাক্ষরের উপর 

বেফ.; খাদ সপ্তকের চিহ্ন ্বরাক্ষরের নিম্ে হসস্ত। মধ্য সপ্তকের স্বরাক্ষরে কোন চিহ্ই থাকে না। 
। কি শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

বিজ্ঞাপন | 
দ্বিষষ্িতম সা্ৎসরিক 

ব্রাঙ্মসমাজ । 

আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ 
প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটার বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে । এ দিন 
সর্ঘাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় এস্থানে উপস্থিত হইয়! 
ব্রন্মোপাসনা করিবেন। শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাদক । 



ছা রি এএকসেবাদিতীয়ং 
রা, ই ত্রয়োদশ কণ্প 
রী 1 11৮ ৯৮০১ প্রথম ভাগ 

মাঘ বাঙ্গ সম্বৎ ৬২। 
৫৮২ গংগাা 

-তজ্সরোধিনীপতরিকা 
পআাহ্জলিহলনক্মালটখাণ্যল্ ভ্দিতবল'লীন্পহি লন্মলন্ভক্লল্। লবন লিজ শ্পালললন্ন [ঠা হরলন্ল্ম্পিহলঅ্লীজলীমাছিলীমল 

বজ্বঞ্খানি ভ্ুনিঅন্ল কা্াশঅন্তভরনিন্ ভ্যল্হ্যলিলকৃদুৰ ঘুখালদলিললিনি। হজহ্জ অব্ীবীনাব্বলযা 

অাব্লিজলত্থিজন্্ ম্বলম্গাননি। লজ্মিণ গাঁলিজ্বাস [িঅন্ধাত্যন্তামলজ্্ব লহুনাঘ্বললিব। 

আম প্রধান আচার্য মহাশয়ের বিজ্ঞাপন । | উম প্রধান 
পদেশ। 

্ বিতম স ্ ৎসরিক পঞ্চম উপদেশ-_মনোময় কোষ । 

(১৬ই চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাঙ্গ সম্বৎ) 

ব্রাহ্মসমাজ | অন্নময় কোঁষ ছাড়িয়। প্রাণ থাকিতে 

পারে না; তেমনি প্রাণ ছাড়িয়া মন থা- 
আগামী ১১ মাঘ রবিবার কিতে পারে না। বেখানে মন আছে, 

প্রাতঃকালের ব্রন্মোপাসন। শ্রীমং 

প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটার 

বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে । এ দিন 

সর্ঘনাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটি- 

কার সময়এস্থীনে উপস্থিত হইয়! 

সেইখানে প্রাণ আছে; আর উভয়ের 
আধার জড়ময় কোষ। পশুরাজ্যে (যে- 

মন অশ্ব) যে প্রাণ আছে, সে শরীর গড়া- 

ইতে লাগিল; অশ্বের প্রাণ রস ইত্যাদি 
গ্রহণ করিয়া অশ্বই প্রস্তত করিতে লা- 

গিল। কিন্তু যখন সেই অশ্বের প্রাণের 

উপাদান অন্ন আবশ্টক হইল, তখন আর 
অশ্ব, স্থাবর পাদপের মত এক স্থানে স্থির 

্রান্মোপাসন| করিবেন । থাকিয়াই আহার সংগ্রহ করিতে পারিল 

না; তাহাকে চলিয়া ফিরিয়। আহার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সংগ্রহ করিতে হইল। এইখানে বিস্তর 
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | | কৌশল--ইহারই জন্য তাহার ইন্দ্রিয় হ- 

ক ইল; দেখিয়। শুনিয়া আহার মংগ্রহ ক- 

রিতে হইবে তাই ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানে- 
রি কিয় দিয়াছেন; তাহাকে চল প্রভৃতি 



৯৮২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিক। ১৩ কলস, ১ ভাগ 

নান! কর্ম করিতে হইবে, তাঁই ঈশ্বর তা- 

হার পদ প্রভৃতি নানা কর্মেক্দ্রির় করিয়। 

দিয়াছেন । ইহা! ব্যতীত তাহার প্রাণ- 

রক্ষা করিবার জন্য জঠর পাকস্থলী প্র- 

ভূতি মিলিয়। এক প্রাণযন্ত্র তাহার দেহের 

মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে । 
অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ দেখিয়। শুনিয়া 

আপনার অন্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আ- 

সিল। সেই অন্ন যখন উদরের মধ্যে 

গেল, তখনই রস প্রস্তুত হইল। বৃক্ষের 

প্রাণ যেমন ভূমি হইতে রস সঙ্গহ করিয়! 
বৃক্ষকে গড়িতে থাকে, তেমনি পশুর 

প্রাণ আপনার উদর হইতে রম লইয়। 

পশুকেই গড়াইতে লাগিল । এই প্রাণ 

থাকাতেই প্রাণময় কোষের মধ্যে মন 
থাকিতে পারিয়াছে ৷ প্রাণ যদি না থাকে, 

মনের কার্ধ্য সব বন্ধ হইয়1 যাঁয়। প্রাণের 
উপরে মন রহিয়াছে ; পরস্পর পরস্পরকে 

সাহায্য করিতেছে । এই মনোময় রাজাই 
জন্তরাঁজ্য ; ইহাই জঙ্গম রাঁজ্য। 

তৃণ প্রভৃতি অন্ন, যাহ! উদরে স্থান 

পাইল, তাহাই লইয়া প্রাণ শরীরকে 

পোঁষণ করিতে লাগিল । কিন্তু ভাবিয়। 

দেখ যে, প্রথম যদি তৃণ গুল্ম প্রভৃতি 

প্রস্তুত না হইত, তবে পশুরা অন্ন সংগ্রহ 

করিয়া আপনাদিগকে পোষণ করিতে 

পারিত না । এইখানে লক্ষ্য দেখা যাই- 
তেছে_ সূর্য্য না থাকিলে যেমন গাছ প্র- 

ভূতি থাকিতে পারিত না, মেইরূপ গাছ 

প্রভৃতি না থাকিলে জীব জন্ত থাকিতে 

পারিত না । ছোট কীট যেমন অল্প রসেই 

সম্তষ্ট হয়, তেমনি হত্তী প্রসৃতি বড় বড় 
পশুদিগের বিস্তর রস আবশ্যক; তাই 
ছোট ছোট কীটদ্িগের নিমিত্ত তৃণ প্র- 

ভূতি হইল, আর বড় বড় পশুদিগের নি- 

মিত্ত বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল 1 আবার 

ঈশ্বর বড় বড় পশুদ্িগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 

বৃক্ষ হইতে আহার সংগ্রহ করিবার উপ- 

যুক্ত অঙ্গও প্রদান করিয়াছেন । 
মনোময় কোষেও ক্রমোনমতি দেখা 

যায়। প্রথমে কীটাণু; ক্রমে ক্রমে অ- 
ঙ্গের উন্নতি হইল, মেরুদগুবিহীন জন্ত 
হইল; ক্রমে আরও উন্নতি, মেরুদণ্ড- 
বিশিষ্ট জন্তর সৃষ্টি হইল। ইহার সঙ্গে ' 
সঙ্গে মাথার মস্তিক্ষেরও উন্নতি হইতে 

লাগিল। তৃণ বৃক্ষাদির যেমন ক্রমোম্নতি 

ও বিচিত্রতা, পশুরাজ্যেও সেইরূপ । এই 
মকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের কেমন স্পষ্ট পরি- 
চয় পাওয়া যায়। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যেমন 
প্রকৃতি রাজ্যে কার্যকীরণে বদ্ধ হইয়! 
কার্য করিতেছে, বৃক্ষলত! প্রভৃতি প্রাণী- 

রাজ্য যেমন প্রকৃতিরাজ্যে কাধ্যকারণে 

বদ্ধ হইয়। কাঁধ্য করিতেছে, সেইরূপ পশু 
প্রভৃতি মনোময় রাজ্যও প্রকৃতিরাজ্যে 

কার্য কারণে বদ্ধ হইয়াই কার্য করি- 

তেছে। 

যত কিছু বলিতেছি, আর যাহ] কিছু 
বলিব, তাহার বীজ এই যে, ঈশ্বর, তিনি 
আপনার মঙ্গল ইচ্ছ! নিত্যই জানিতেছেন ; 

এবং সেই ইচ্ছাতেই সকল জগত নিয়মিত- 
রূপে নিয়ত চলিতেছে। 

ও শাস্তি; শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ও । 

শাস্তিনিকেতনে মঠ প্রতিষ্ঠ। | 

ইউই্ডিয়ান রেলওয়ের বোলপুর নামক 
ফ্টেশনের অনতিদবরে শ্রীমৎ মহধি দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন নামে 
এক সুন্দর উদ্যান আছে। এই উদ্যানের 
চারিদিকে যোজনব্যাপী স্ববিস্তুত প্রান্তর 

ধুধু করিতেছে । মহধষি অনেক অর্থ 
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ব্যয়ে-_-এই উশর প্রান্তরে বৃক্ষাদি রোপণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উদ্যানের 
নির্জনতা ধর্্মসাধনের বিশেষ অনুকূল। 
প্রীমৎ মহধষি অনেক কাল ধরিয়া এই নি- 
্জন কাননে ধ্যান ধারণা অভ্যাস করেন । 

লোকালয়ের বহুদূরে প্রশান্ত প্রান্তরস্থিত 
তপোবন চিরকালের জন্য মহধষির যোগ- 

সাধন এবং তপশ্চর্যযার সাক্ষ্য প্রদাণ 

করিবে । আজ কয়েক বৎমর হইল মহধি 

সর্ব সাধারণের নির্জনে ব্রহ্মসাধনের 
জন্য এই শাস্তিনিকেতন উৎ্নর্গ করি- 

য়াছেন | এবং যাহাতে ব্রহ্গপিপাস্থমাত্রেই 

এখানে থাকিয়া ঈশ্বরে যোজিতচিত্ড হইতে 
পারেন, তাঁহার জন্য বিশ্বস্ত অধিকারী 

নিযুক্ত করিয়। তাহাদের হস্তে ব্যয় নির্ববা- 

হোপযোগী বিষয় ন্যস্ত করিয়। দিয়াছেন । 

মহধির উদ্দেশ্য ইতিপুর্ববে তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় টম্টডীডে অর্থাৎ বিশ্বস্ত অধি- 
কারী নিয়োগ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং তাহার মর্ম ব্রাঙ্মসাধারণে অবগত 

আছেন । 

শান্তিনিকেতনে নূতন ব্রহ্মোপামন' 
মন্দিরের ভিভি-স্থাপন কাধ্য গত বৎসর 

স্থুসম্পন্ন হইয়াছিল। এত দ্রিনে মন্দিরের 
নির্মাণ কার্ধ্য শেষ হইয়াছে । বিগত ৭ই 
পৌষ ঈশ্বরের প্রনাদে এঁ মঠপ্রতিষ্ঠার 
কার্য ম্থসম্পন্ন হয়। এই শুভদিনে শুভ- 

ক্ষণে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্র- 
তিজ্ঞা পূর্বক ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। 

এই মন্দির বিচিত্র বর্ণের কাচ ও লৌহে 
নিশ্মিত। চারিদিকে প্রস্তরময় সোপান- 

শ্রেণী। উহার পূর্ববদিকে উন্নত পঞ্চ 
চূড়া। এ পঞ্চ চূড়ার শীর্ধদেশে “৩৮ 

“তৎ৮ “নৎ খত সত্যং” এই কয়েক- 

কথ! স্ববর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছে। গৃহের 

মষ্ঠপ্রতিষ্ঠ। ১৮৩ 
পাপী পপর ৯৯০ সস 

দ্বার লৌহময় | ফলত মন্দিরে দৃঢ়তা ও 
সৌন্দর্য্য উভয়ই তুল্য রূপে রক্ষিত হই- 
য়াছে। মন্দিরের বহির্দেশ অপেক্ষা ভিত- 

রের পৌন্দর্ধ্য মন প্রাণ সমধিক আকর্ষণ 
করে। 

এই মঠ প্রতিষ্ঠাকার্ধয সুসম্পন্ন করি- 
বার জন্য মহ্র্ধি ব্রাহ্ম সাধারণকে আহ্বান 

করিয়+ইলেন। ও "পাল ব্লবিবার অপরাহে 
মকলে হাবড়া হইতে যাত্রা করিলেন । 
যাত্রীর স'খ্য] ৫০ জন হুইবেক। সন্ধ্যার 

পরেই বোলপুরে গাড়ী উপস্থিত হইল । 
স্টেসনে যাত্রীগণের বস্ত্র ও শয্যাদি লয়! 
যাইবার জন্য শকট রক্ষিত হইয়াছিল । 
রেলগাড়ি হইতে অবতরণ করিয়! কেহ বা 
'পদব্রজে কেহব। শকট আরোহণে শাস্তি 

নিকেতনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । অন- 
তিবিলম্বেই সকলে মহর্ষির উদ্যানে আসিয়া 
পৌছিলেন। এখানে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে সাদরে অভ্য- 
না! করিলেন। 

পরদিন প্রত্যুষেই প্রান্তরের নির্জনত! 
ভঙ্গ করিয়। সন্কীর্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে 

মন্দির প্রতিষ্ঠার নিদ্দিষ্ সময় আসিয়। 
পড়িল। মকলে একত্রে মিলিয়া বিনীত 

ভাবে শ্রদ্ধাতক্তি সহকারে অট্রালিকা 

হইতে মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগি- 
লেন। বেহাল হইতে আগত কয়েক 

জন ব্রাঙ্গবন্ধু মৃদঙ্গযোগে প্রাণ ভরে 

আজ গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি 

ভয়” গাহিতে গাহিতে অগ্রে চলিলেন। 

মন্দিরের দ্বারে আমিব। মাত্র কীর্তন থা- 
মিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর মহাশয় ওজস্বিতার সহিত নিম্ব- 
লিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া মন্দিরদ্বার 
ভক্ত সাধকের ও উপাঁদকের জন্য উদ্- 
ঘাটিত করিলেন। 



১৮৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা 
রা্প গরপ -_. সপ ৯ সারি 
শসা সস সস আজ ৮77 

প্রতিষ্ঠা পত্র । 

“দ্য সর্ববসাঁক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমে- 

শ্বরের কৃপ' স্মরণ পূর্বক এই শান্তিনিকেতন 

আশ্রমস্থ নুতন ব্রল্মমন্দিরের দ্বার জাতি বর্ণ 

অবস্থ] নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল 

সম্প্রদায়ের মন্ুষ্যগণের ব্রঙ্গোপাসনার 

জন্য উন্মুক্ত হইল । এই শান্তিনিকেতনে 
অপর সাধারণের এক জন অথবা অনেকে 

একত্র হইয়। নিরাকার এক ব্রন্ষের.উপা- 

সনা করিতে পারিবেন। নিরাকার এক 

ব্রন্মের উপাপন] ব্যতীত কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের অভীষ্ট দেবতা ব। পশু, পক্ষী, 
মনুষ্যের বা মুর্তির বা চিত্রের বা কোন 
চিত্রের পূজ। বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তি- 
নিকেতনে হইতে পারিবে না। কোন 

ধণ্ম বা মন্ুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন 

প্রকার নিন্দা বা অবমানন! এইস্থানে 

হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহ] 
বিশ্বের অ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পুজা বন্দ- 
নাও ধ্যান ধারণাদির উপযোগী হয় এবং 

যদ্বার! নীতি ধর্ম উপচিকীর্ধ। এবং সর্বব- 

জনীন ভ্রাতৃভাঁব বদ্ধিত হয়। কোন প্রকার 

অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। 

টুষ্টভীডের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্বের উন্নতির 
জন্য টগ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ষবিদ্যা- 
লয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিনৎ- 

কাঁর ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত 
গৃহ নিম্নমীণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্ত ক্রয় 

করিবেন এবং এই আশ্রম ধর্মের উন্ন- 

তির বিধায় সকল প্রকার কন্ম করিতে 

পারিবেন ৮ 

অনস্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক 

দগু|য়মান হইয়া সমস্বরে অর্চন। পাঠ করি- 

লেন । তৎপরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ 

-স সপ শপ 

১৩ কল, ১ ভাগ 

আজ চস 

স্বামী বেদী গ্রহণ করিয়া উপামন। কার্ধ্য 
স্ুসম্পন্ন করিলেন । শ্রীযুক্ত দ্বিজেক্দ্রনাথ 

ঠাকুর নিন্নলিখিত প্রতিষ্ঠা কার্ষ্যের উপ- 
যোগী বক্ততা করিলেন । 

«অদ্য আমর এখানে এই শাস্তিনিকে- 
তনে সবান্ধবে সমাগত হইয়। স্থৃনির্মল 
শাস্তির পরমধাম পরব্রন্মের উপালনা-মন্দির 

প্রতিষ্ঠা করিতেছি । এই শুভ অনুষ্ঠানে 
আমর। আমাদের আরাধ্য দেবত! সর্বব- 

শুভদীতা বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষ পর- 

ব্রন্মের প্রসাদ যাচ্ঞ! করিতেছি; সেই 
তাহার অমোঘ কৃপাবারি যাঁচ্ঞ। করি- 
তছি যাহার প্রসপাদে শুক্ষতরু মুগ্তরিত 

হয় এবং মরু ভূমিতে উৎস উৎসারিত 
হয়। অদ্য আমর! সকলে মিলিয়! একাঁন্তঃ- 

করণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি প্রসঙ্ন 

হইয়া! এই বিজন প্রান্তর মধ্যে তাহার 

অপার করুণার সাক্ষীরূপে তাহার এই 
উপাসনা মন্দির অটল ভাবে দণ্ডায়মান 

রাখুন ; যেন তাহার পুজার পুণ্য-প্রবাহিনী 
আ্োতস্বতী এখান হইতে অপ্রতিহত 
বেগে প্রবাহিত হইয়। স্বর্গীয় শাস্তি 
স্থধায় নিত্য নিত্য পৃথিবী পবিত্র করিতে 

থাকে । 

হেপরমাত্মন্! এই কোলাহল-পুর্ণ স্থখ 
ছুঃখময় জগৎ সংসারে তুমিই আমাদের 
শান্তিনিকেতন! তুমি সর্বশুভদাঁত1-_ 

মঙ্গলের মূল প্রবর্তক; তাই এই শুভ 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে পর্ববাশ্রে আমর! তোমার 
প্রসাদ যাচ্ঞা। করিতেছি ; তোমার এই 
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তার প্রদদীপিত বিশ্ব মন্দিরে 
এবং তোমার প্রেম-প্রদীপিত হৃদয়-মন্দিরে 

তোমার অনুপম স্তুন্দর পবিত্র মৃন্তি অব- 
লোকন করিয়। নিরুপদ্রবে তোমার প্র্রে- 

মাম্বতরদ পান করিবার মানসে এখানে 

ধাহার! তৃষিত হৃদয়ে আগমন করিবেন, 
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তোমার সর্বসস্তাপহারী মঙ্গল-চ্ছাঁয়! যেন 
তাহাদের সকল পাপ সকল তাপ সকল 

শোঁক দূর করিয়া দেয় এবং এই পবিত্র 
উপাসনা-মন্দির যেন তোমার স্থবিমল 

প্রেম-স্ধার ভাগারী হইয়া সেই দেব- 

স্পৃহনীয় অম্বত বারিতে অভ্যাগত ভক্ত- 

জনের অন্তরাত্বা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত 
করিতে থাকে । তুমি প্রসন্ন হইয়া আঁমা- 
দের প্রার্থনা পূর্ণ কর। 

ও একমেবাদ্িতীয়ং | 

মঠ প্রতিষ্ঠা ১৮৫ 

মহাতা। রামমোহন রায়কে মনে পড়িল। 

তিনিই সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের উপাসন! মন্দি- 
রের দ্বার উদ্ঘাটন করেন । বর্তমানে অন্যুন 

২২০ ব্রহ্মমন্দির ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হই- 
য়াছে। আমর। এ সময়ে রাজ রামমোহন 

রায়ের কার্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি 

ন।| তাহার কার্য্যের গুরুত্ব ভাবী বংশীয়ের' 
স্থ"'।্ট অনুভব ্রিবে। 

আজিকার মন্দির শুদ্ধধুদ্ধ মুক্ত স্বভাব 
ঈশ্বরের পুজার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। যে 

স্নির্রিত হইল, শারীরিক দৌর্বল্য বশতঃ 
তিনি আজ আমারদের মধ্যে নাই ! আমি 

মহাত্বার সাঁধুভাবে ধম্মবলে এই মন্দির 

র 
ূ 
: বেদীর পার্শদেশ হইতে পণ্ডিত শিবনাঁথ 

শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রিয়নাথ শাল্্রী, শ্রীযুক্ত | ঘখন তাহার সহিত ইতিপূর্বে দেখ| ক- 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃঞ্ণ বন্দ্যো- | রিতে যাই, তিনি বলিলেন, “আমি যাঁ- 

পাধ্যায় বক্ততা করেন। শিবনাথ বাবুর ও ইতে পারিব না বটে কিন্তু আমার ছাঁয়। 

নবীন বাবুর বক্ততা আমরা যতদুর সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি তাহ এবং প্রিয়্নাথ 

বাবু ও ক্ষিতীন্দ্র বাবুর বক্ততা সাধারণের 

অবগতি জন্য নিন্ধে প্রদত্ত হইল । 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর বক্ত.ত1। 

অনেক দ্িন হইল আমার দেশে বাস- 
গৃহের সন্সিকটে ছুই চারিজন বন্ধুর সহিত 
কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় 

এক জন বৃদ্ধা নৈবেদ্য লইয়। উপস্থিত 

হইল। তে কহিল যে পীড়ার সময় 
ভগবানকে নৈবেদ্য মেনেছিলাম, তাই 
আজ নৈবেদ্য লইয়া দেবোদেশে যাই- 
তেছি। সে অজ্ঞ স্ত্রীলোক, এমন স্থান 
পাইল না যেখানে ভগবানকে নৈবেদ্য 
দেয়। আমি বলিলাম ঈশ্বরের স্থান সর্বব- 
ত্রই। ঈশ্বরের স্থান তোমার হৃদয়ের 
ভিতরে । এইরূপ কথাবার্তার পর চিন্ত' 

হুইল সকল দেবতার স্থান আছে, কিন্ত 
ঈশ্বরের স্থান পাৰ কোথায়। তৎপরেই 

তোমারদের সঙ্গে থাকিবে 1৮ 
বিষয়ী লোকেরা বলিবেন, কোথায় 

। ব্রহ্ষোপাষন! প্রচার হইতেছে ? কি আশা 
অবলম্বন করিয়া মহধি এত দুরে এত অর্থ- 
ব্যয়ে এই মন্দির নির্মাণ করিলেন? আ- 
মর! অবিশ্বাসী ; কিন্ত এমন দিন আসিবে 

যখন ঈদৃশ মন্দির-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা 
সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিষয়ী 

লৌকের মনে হইতে পারে বটে, কেন 
এত অর্থব্যয় করি। কিন্তু যিনি ইহাঁর 

প্রতিষ্ঠাত। তিনি বালক নহেন, যুব! নহেন। 
তিনি প্রাচীন। তিনি কি আশা অবলম্বন 
করিয়৷ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ? 

তাহার ইহাই বিশ্বাস যে ত্রাহ্ষধন্ম সমস্ত 
ভারতের ধন্ম হইবে । এই জন্য তিনি 

ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি কল্পে প্রচুরব্যয় করিতে 
বিন্দুমাত্র কু্িত নছেন। 

অনেকে ব্রাঙ্গলমাজের প্রতি বিক্রপ 

করেন; ইহার অস্তিত্ব সন্বন্ধে সন্দিহান 

হন। কিন্ত আমরা সাহদের সহিত ব- 

সপ 
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লিতে পারি ছুই ছুই চার যেমন সত্য, 
ত্রাঙ্মধন্্ধ এদেশে প্রচার হইবে, তেমনই 
সত্য। বর্তমানে সমস্ত লোকের মনে 

অশাস্তি আসিয়। পড়িয়াছে; মকলেই যেন 
সত্য ধন্ম জানিবার জন্য ব্যাকুল। প্রচ- 

লিত ধণ্প সাধারণের বিশ্বান আর আকর্ষণ 

করিয়া রাখিতে পারিতেছে না । আমার- 

দের এই ভারতবর্ষে চিরকালই বিরুদ্ধ 

শক্তি বর্তমান। যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবল 
হইয়া! উঠিল, শঙ্করাচার্ধ্য ভারতে জন্মগ্রহণ 
করিলেন এবং নিজ প্রতিভা-বলে বৌদ্ধ- 
ধর্মকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন । 
কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য যে ভাবে কৃতকার্ধ্য হই- 
যাছিলেন, আমারদের সে পদ্ধতি অবল- 

ম্বন করিলে চলিবে না। আমাদের পথে 

নৃতন চিহ্রী। তাহার পদ্ধতি বর্তমানে উপ- 

' তন্তববোধিনী পত্রিক! 

যোগী নহে । শঙ্করাচাধ্য পশ্ডিতমগ্ডলীকে ৰ 

তর্ক যুদ্ধে পরান্ত করিয়! স্বীয় ধরা প্রচার 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সাধারণ 

লোকে ধর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়াছে । এখন- 

কার লোক বেদের প্রকৃত তাৎপর্য জানি- 

বার জন্য সেরূপ ব্যাকুল নহে। পাশ্চাত্য 

জগতের বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশে নাস্তি- 

কত। আিয়। পড়িতেছে | প্রাচীন কুসং- 
স্কার ও নবীন নাস্তিকতার সঙ্গে আমাদি- 

গকে সংগ্রাম করিতে হইবে । জগৎকে 

দেখাইতে হইবে যে ত্রাক্ষধন্ম হইতে 
উভয়েরই শান্তি হইতেছে । এমন অনেক 

লোক আছেন তাহার! বিষয় কার্যে এমনই 

ব্যতিব্যস্ত এবং সমস্ত দিন এত বিষয় চিন্তা 

করেন যে তাহাদিগকে রাত্রে ঘুমের ওষধ 
সেবন করিতে হয়। এইরূপে ভীহার] ধ- 
শ্ের ভয় পরলোকের চিন্তা মন হইতে দূর 
করিয়া দেন। কিন্তু যখন প্রাণ জুড়িয়! তাপ 

হইবে তখনই ধর্মের দিকে লোকের মন 
আকৃষ্ট হইবে এবং ধর্ম প্রচার হুইবে। 

ূ র 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

পরপর স্পা সপ 

আমি একদিন প্রাতঃকাঁলে বেড়াইতে 
গিয়া দেখি, এক পশুর ম্বতদেছের উপরে 

ছুই একটি পাঁখী বপিয়াছে । প্রত্যাবর্তনের 

সময় দেখি ৫1৭টি পাখী জমিয়াছে। 

বৈকালে গিয়া! দেখি ৪০1 ৫০টি পাখী 
আনিয়াছে। যাহারা প্রথমে আপিয়া- 

ছিল, তাহার কিছু অপরগুলিকে সংবাদ 
দিতে যায় নাই। শেষের পাঁখীগুলি ভা- 
বিল, যখন প্রথমাগত পাখীগুলি মৃতদেহে 

বসিয়। রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার। 
কিছু পাইয়াছে, এই জন্য তাহার! আপন' 
হইতে আসিল, তাহাদিগকে আর সংবাদ 

দিতে হয় নাই। 
ব্রহ্মনামে পাপ যন্ত্রণা চলিয়া যায়, 

আরাম ও শান্তি হৃদয়ে আবিভূ্ত হয়; 

তৃষিত উদ্বিগ্ন ও ভারাক্রাস্ত হৃদয় শীতল 

হইয়। আইসে। ব্র্ষোপাসনাকে সকলে 

গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর। তত্তিন্ন কোন মতেই 
জয় যুক্ত হইতে পারিবে না। 

কতকগুলি লোক নদীর ধারে দণ্াঁয়- 

মান হইয়া অপর সকলকে পারে যাঁই- 
বার জন্য আহ্বান "করিতেছে । কিন্তু 

যাহারা ডাঁকিতেছে, তাহারা নিজে নৌ- 
কায় আরোহণ করিয়া পরপারে যাইতেছে 

না। এরূপ আচরণে সাধারণের অবিশ্বান 

ও অশ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত হয়। আমর যেন ব্রান্ধা- 

ধর্মকে এহিক ও পারত্রিক সম্বল করি। 
ইহ! দ্বারা রিপুদ্মন হইবে, প্রবৃত্তির 
প্রতিকূলে আমর! ঈীড়াইতে সমর্থ হইব ; 
সামাজিক দোষ অপপারিত হইবে, দৈনিক 
জীবন উন্নত হুইবে। ছুর্গতি ও ক্লেশ 
চলিয়। যাইবে । সেই বলে দেশ জয় 
হইবে, চিত আকৃষ্ট হছইবে। দৃঢ় বিশ্বাসে 
মানবের হৃদয় ফিয়ে। দেশের মধো ঈশ্ব- 

রের নাম প্রচারিত হয়। হৃদয় আনন্দে 

উৎফুল্ল হইয়। উঠে । 
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পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাক্ত্রীর বক্ত তা। 

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় অদ্য 

এই যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিঠিত হইল, ইহ! 
স্বজাতীয় পবিত্র ব্রদ্ষোপাননা-মন্দির নিষ্া- 

ণের ইতিহাসে এই প্রথম অস্ক। খষিরা 
যখন আঁন্সপ্রতায়-সিদ্ধ পরমাত্মার উপাঁপন। 

করিতেন, অরণ্য গিরি কন্দরের মুক্ত স্থানে 

মঠ প্রতিষ্ঠ। 

বসিয়াই ভীহীর!| তাহা করিতেন। পূর্বের ! 
ব্রন্ষোপাসনা গৃহত্যাগীগণেরই একমাত্র : 
অদ্িরৃত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু জ্ঞান, 
ধর্ম ও অবস্থার উন্নতি সহকারে এখন 

তাহ! ব্রাহ্মদসাজের যত্তে গৃহীর ৪ অধিকাঁর- 

ভূক্ত হইয়া সংসারে আগমন করিয়াছে । 
এখন প্রত্যেক গৃহই ব্রন্মোপ।ননার জন্য 

উন্মুক্ত এবং প্রত্যেক গৃহী ব্যক্তিই পর-, 

প্রন্দের উপাপনার অধিকারী । কিন্তু গৃহের 
কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া চিন্ত সংযম 

করা ও নিম্মল ব্রহ্ম-সহবাস-ন্তখ অনুভব 

করা সকলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। স্ত- 
রাঁং সংসারীর জন্য সংসারের সঙ্গে যোগ 

রক্ষা! করিয়। এমন একটি স্থানের প্রয়োজন 
যেখানে বসিলে সহজে মনে পবিত্র ভাবের 

উদয় হয়, চিত্ত সমাহিত ও প্রেম ভক্তিতে 

সিক্ত হুইয়। সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের 

চরণতলে ধাবিত হয় এবং তাহাকে হৃদয়ের 

রুতজ্ঞত। অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে 

পারে। যেমন অন্নবন্ত্রাদি গৃহ-সামগ্রী 
আহরণের জন্য গৃহের আবশ্টাক, সেইরূপ 
নিম্মল শাস্তি ও পবিত্র ধন্মভাব উপার্জজ- 

নের জন্য বিজন প্রদেশে রম্য আশ্রম ও 

পবিত্র ব্রন্ষোপাসনা-মন্দিরের প্রয়োজন । 

সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই এই মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দিরে প্রবেশ 

করিলে মহজেই মনে হয় যে, “ন ত্তয 

প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ” তাহার 

কোন প্রতিম। নাই ধাঁহার নাম মহদযশঃ। 

১৮৭ 
এই মন্দিরে প্রবেশ করিলে সহজে মনে 
হয় যে, “ন জায়তে অ্রিপ্নতে বা বিপশ্চি- 

ম্নায়ং কুতশ্চিম্ন বভৃুন কশ্চিত” না তিনি 
জন্মেন, না তাহার স্বত্যু আছে; তিনি 

কোথাও হইতে আসেন নাই এবং কিছুই 
হন নাই। এই ব্রঙ্গমন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ 
দেবতার করুণা যেমন মকল মনুষ্যের 

প্ররতই সমান, "দইরূপ দেই এক ব্রহ্ম রূপ 
গরম তীর্ঘে গমন করিবার জন্য সকল 

মনুম্য আপনার উচ্চ নীচ ভাব বিস্মৃত 

হইয়। এখানে মিলিত হইবেন, এক সঙ্গে 

সখ্যহাবে কথ! কহিবেন, এক সঙ্গে সক- 

লের দয় সকলে জানিবেন এবং এক 

ব্রন্মের অনুরাগী হইয়া আপণার অক্ষয় 
মুক্তির পথে অগ্রসর হইবেন । এই মন্দি- 

রের প্রাঙ্গণ হইতে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ দূর 
হুইয়। এবং জদ্মার্জিত কুটিল কুসংস্কার- 
সকল চলিয়। গিয়াও স্বজাতি ভাবের ও 

স্বজতি প্রেমের কিছুমাত্র খর্ববতা হইবে 
না, বরং আরে! উদার বিশুদ্ধ প্রেমে রঞ্জিত 

হইয়। জাতীয় গৌরবকে বর্ধিত করিবে। 

অগ্নিহৌত্রী বৈদিকের অগ্নির হ্যায় অহরহ 
এই মন্দিরে জ্ঞান ও পুণ্যের জ্যোওসা 

প্রদীপ্ত থাকিবে । 

প্রথমে কোন্ সুত্র অবলম্বন করিয়! 
এই শান্তিনিকেতন আশ্রম এখানে নিশ্মিত 

হইয়াছিল হয় তে। তাহা অনেকেই জানেন 
না। পুজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর হিমালয়ে তপস্তা করিয়া যখন বঙ্গ- 
দেশে প্রত্যাগমন করিলেন ও ব্রাহ্মধর্মম 

প্রচারে মন প্রাণ অর্পণ করিয়] দিব। রাত্র 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন তখন হইতে 

এ দেশে তীহার নিজের একাস্ত সাধনের 

জন্য একটি নির্জন স্থানের আবশ্থাক হয়। 
তিনি অনেক স্থানের প্রাকৃতিক ভাব পরীক্ষা 
করিয়। অবশেষে মানব ' কোলাহল শূন্য 
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প্রসারিত নীল ও এই উচ্চ 
ভূমিখগুকে তছ্ুপযোগী মনে করিয়া 
এখাঁনে এই বনস্পতি লতা। পুষ্প শোঁভিত 
আশ্রম প্রস্তুত করেন। তিনি সংসারের 

তীব্রতা এবং ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারের অতিরিক্ত 

পরিশ্রম হইতে আর্পনাঁকে বিরাঁম দিয়া 
সেই শাস্তং শিবং স্তুন্দরং পরমেশ্বরের 

শ[ভ্তিময় ক্রোড়ের শীতল চ্ছায়ায় বসিয়! 

অম্বত পান করিবার মানসে মধ্যে মধ 

এখানে আসিয়া ব্রহ্গমাধন করিতেন । 

এ যে সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে শ্বেত প্রস্তরের 

বেদিকা নিরীক্ষণ করিতেছ, উহাই তাহার 
যোগাসন। আর এই যে নির্জন রম্য 
উদ্যান ও দিগন্তপ্রসারী এ মাঠ, উহাই 
তাহার প্রকৃতির সৌন্দর্যে ব্রহ্মদর্শনের 
ক্ষেত্র ও বিচরণ ভূমি | 

তিনি এখন জরাজীর্ণ শরীরে ব্রহ্মলো- 

কের যাত্রী হইয়। তাহার প্রিয়তম পরমে- 
শ্বরের আহ্বানের প্রতি অপেক্ষা করিতে- 

ছেন। এই সন্ধিক্ষণে_-এই অমৃত মুহূর্তে 
তাহার মনে এই মঙ্গল ইচ্ছার উদয় হইল 
যে “সংসার তাপে উত্তপ্ত ও বিবিধ কার্য 

তাঁরে ভারাক্রান্ত হইয়া আত্মার দীপ্তি 

প্রচ্ছন্ন হইলে যেখানে গিয়া আমি সে 
সমস্ত অপনয়ন করিতাম ও অম্বতময়ের 

প্রেমমুখ সন্দর্শন করিতাম, যেখানে বসিয়। 

আরাধন। করিলে ঈশ্বরের শাস্তৎ শিবম- 

দ্বৈতং ভাব সহজে আত্মায় প্রতিতাত হয়, 

সেই স্থানে সাধন ভজন করিয়া আমার 
ন্যায় যাহাতে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল চিত্ত 

অন্যান্য নর নারীও তাহার প্রেমমুখ দর্শন 
করিতে পারেন তাহার পথ মুক্ত করিয়! 

দিই |” এইভাবিয়া ইহার তিন বসর 

পুর্ব্বে এই শাস্তিনিকেতন আশ্রম তিনি 

সর্বসাধারণের ব্রহ্ষোপাসনার উদ্দেশে উৎ- 

সর্গ করিয়াছেন। এখন আবার তাহার সঙ্গে 

তত্তববোধিনী পত্রিক। ১৩ ফলস, ১ তাগ 

জা অস্ত শপ পপ স্পা আর আপনা 

এই পবিত্র পারনি যোগ. করিয়। 

দিয়া আশ্রমকে পুর্ণাঙ্গ করিলেন । 

অদ্য ৭ই পৌষ । এই দিন ব্রাক্ম- 
সমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। 
ব্রাহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধন্ম্নে দীক্ষার প্রণালী 

নির্ধারণ করিয়া মহষি স্বয়ং এই দিনে 
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শুভ 
দিনকে এবং সেই কল্যাণকর ঘটনাকে 
স্মরণ রাখিবার জন্যই অদ্য আমরা সকল 
বন্ধু বান্ধবে মিলিয়! এই মন্দির প্রতিষ্ঠার 
উৎসবে ব্রহ্ষোপামন। করিয়া ধন্য হই- 

লাম। আর ধাহারা এখন হইতে এখানে 
আসিয়! সাধন ভজন করিবেন তীহাঁরাঁও 

ধন্য হইবেন । আমাদের বিশ্রন্ত পুর্বব- 
কাঁলের তপোবনেরই সদৃশ এই আশ্রমের 

প্রভাব । এখানে কোন প্রকার ধন্মবিদ্বেষ 

বা সম্প্রদায় কোলাহল প্রবেশ করিতে 

পারিবে না। ঈশ্বর বোধে অচেতন স্ব 
গ্রস্তরাদির বা কোন প্রকার প্রতিমৃত্তির বা 
চিত্রের পুজা এখানে হইবে না। যিনি সকল 
বিশ্বের শ্রফ, পাতা, সকল পাঁপ সকল 

জ্বাল! যন্ত্রণার নিবারক ও শান্তি মঙ্গলের 

হেতু জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর, পবিত্র মনে 
ভাহারই উপাসন! অহরহ এখানে হইতে 

থাকিবে । চিত্ত কলুষিতকারী কোন প্র- 
কার কুৎমিত আমোদ বাআলাপ করিবার 

জন্য ইহার দ্বার উদঘাটিত হইবে না । 
হৃদয়বিদারক প্রাণিহিংসা বা আমিষ 

ভোজন করিয়া এখানকার পবিভ্রত। নষ্ট 
কর! হইবে না। এখানকার বাঁয়ু যেমন 
নিম্মীল, এখানকার আকাশ যেমন মুক্ত ও 

বিশাল, সেইরূপ পবিত্র ও ভূমা! আনন্দময় 
পরমেশ্বরের উপাঁসন। অহরহ হইতে থা- 

কিবে। অতিথি অভ্যাগত জনের সম্মা- 

নের সহিত গৃহীত হুইবেন। শ্রদ্ধার সহিত 

উপস্থিত হইলে সেই জ্ঞান-পিপাস্থকে 
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রা দ্ষ-বিদ্যা ও ধর্ম-নীতির উপদেশ দেওয়! 
হইবে । অদ্য এই যে এতগুলি ধর্্মপরা- 
দু্মণ সাধুতক্ত আসিয়া এখানে এই পরম 
'মিহেশ্বরের গুণানুকীর্তন ও তাহার চরণ 
লে প্রার্থনা করিলেন, তাহার বলে ব্রহ্ম- 
ক্রুপা আবিভূতি হইয়া চিরকালের জন্য 
ধুএখানে শান্তিবিধান করিতে থাকিবে । 

1 স্থান ধন্য হইল। এই স্থান গৃহী 
ষ্্যানী সকলের পবিভ্র তীর্ঘহইল। হ্হা! 

ব্রহ্ম াধনের অতি অনুকূল তীর্ঘথ। হে 
ধন্মপিপাস্ত্র মনুষ্য সকল, তোমরা! তোমা- 

দের আত্মার মঙ্গলের জন্য এখানে আনিয়া 

এই মুক্ত আকাঁশের নীচে, এই শুদ্ধ ত- 

পোবনে, দেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-শ্বতাব পর- 

মেশ্বরের উপাসন! করিয়া কৃতার্থ হও । 

তোমাদের জন্য এই শাস্তিনিকেতন--এই 

তীর্থ । 

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ | 

শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত। 

এই শান্তি নিকেতন যথার্থই শাস্তির 
আবাস-ভূমি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, 

সেই দিকেই প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্ত মৃত্তি। 
এখানে সংসারের কোলাহল নাই, কর্মের 
উম্মত্ততা নাই, শোকের আর্তস্বর নাই, 
রোগের কাতরধ্বনি নাই । এখানে কেবল 
শাস্তি--শান্তি। এই শান্তিনিকেতনে বাস 

করিলে অধিবাসীমাত্রেরই চক্ষু সেই শাস্তি- 
সমুদ্র পরব্রদ্ষের দিকে ধাবিত ন। হুইয়! 
থাকিতে পারে না। এখানে যখন মস্তকের 

উপরে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র স্থিরনেত্রে 
আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আমাদিগের 

চক্ষুকে সেই জীবনের ধ্রুবতারা পরমেশ্ব- 
রের দ্রিকে লইয়! যায়; যখন এই দ্রিগন্ত- 

প্রসারিত প্রান্তর হৃদয়কে সেই অনস্ত- 
' স্বরূপ মহান্ পুরুষের প্রতি লইয়া যায়, 

মঠপ্রতিষ্ঠ। ১৮৯ 

তখন আর কিম্মৃভ্যুময় সংসারের কোন 
কথা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে? সেই 
সকল কথা এখানে মনে করিতেও যেন 
সঙ্কৌচ আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয় 
কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্ম 
ধ্যানে আপনাকে পুর্ণ করিবার জন্য আকুল 

হইয়া উঠে। এইরূপ শান্তিময় স্থানে 
ৎ্খ[সিলেই আ'শরা যথা" উপলব্ধি করিতে 
পারি যে 

“যোগী জা ভোগী রোগী কোথায় 
জাগে; 

ব্রন্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ত্রহ্মানন্দ রলপাঁন, 

প্রীতি ব্রদ্ষে ধীর সেই জাগে ।” 
ব্রাঙ্গেরা যাহাতে এইরূপ তপরক্ষেত্র 

নির্জন পবিত্র আশ্রমে থাকিয়। ধ্যনধার- 

ণার দারা ব্রন্গের প্রতি আপনাদিগের 
আত্মাকে স্থির রাখিতে অভ্যাস করেন, 

যাহাতে তাহারা সংসার কোলাহল হইতে 
দুরে থাকিয়। ব্রন্মের সাক্ষাৎকার লাভের 
চেষ্টা করেন, তাহারি জন্য আমার পূজ্যপাদ 
পিতামহ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 
এবং এই মঠ প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন। এই 
আশ্রম এখন হইতে ভগবন্তক্ত ব্রন্মোপা- 
সক সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই তীর্থস্থান হইতে 
চলিল। 

যে স্থানেই ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষিত 
আছে, সেই স্থানই আমাদিগের তীর্থস্থান 
বটে কিন্তু এই শান্তিনিকেতন আমাদি- 
গের বিশেষরূপ তীর্ঘ-_ইহা আমাদিগের 
প্রত্যেককে, সংসারাতীত পরব্রহ্গে আনি- 
বার, ব্রহ্মলাধন করাইবার এক উপযুক্ত 
স্বন্দর আশ্রম। ব্রাহ্মলমাজ আমাদিগের 
ধন্মশিক্ষা করিবার স্থান; শান্তিনিকেতন 
আমাদিগের ব্রহ্মনাধন করিবার স্থান । 

ইহ! আরও এক কারণে আমাদিগের 

তীর্থস্থান। ইহ! আমার পূজ্যপাদ পিতামহের 
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তপঃক্ষেত্র ছিল। অন্যদেশের কথ। 

বলিতে পারি না; আমাদের দেশে, 

এই ধর্প্রধান ভারতবর্ষের মধ্যে যেবে 

স্থানে সাধু পুরুবগন ধন্মনাধন করিয়াছেন, 

সেই স্থাঁনই তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
সেইরূপ এই শান্তিনিকেতনের নির্জনতাঁর 
মধ্যে কত বংসর বান করিয়া আমার 

পিতানহ-দেব ব্রহ্মনাধন করিয়াছিলেন, 

তাই ইহ ব্রন্ষোপাসকাদিগের তীর্থস্থান 

হইবে, আশ। হয় । হরিদ্বার, কাঁশী, সেতু- 
বন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান এখন আর 

আমাদিগের তীর্থছান বলিয়া মনে হয় 

নামেই সকল স্থান মুর্তিপুজ! প্রভৃতি 
নানা! পৌন্ভলিক ভাঁব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ | 

আমাদিগের বাহ্যাড়ম্বর-রহিত ব্রহ্মোপা- 

সনা করিবার জন্য, নির্জনে পরমাত্ম'র 

সহিত আক্স।র ঘোগ-মাধন করিবার জন্য 

একটা ব্রহ্মতীর্থস্থ(নের অভাব ছিল ; এখন 

হইতে সেই অভাব ঘুচিয়া গেল। 
এই ব্রহ্গতার্থ সম্বন্ধে আর একটা বিষয় 

বিশেষ উল্লেখ বোগ্য আছে । তাহা কি, 

না, ইহার অসাম্প্রদায়িকতা। এই যে 
&তিষ্ঠাপত্র পাঠ কর। হইল, এই প্রতিষ্ঠা- 
পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে 

যে উদারত।, অমাম্প্রদায়িকভাব যতদূর 

পারা যায় রক্ষিত হইয়াছে । ইহাতে 
স্পৰ্টরূপে বলিয়া! দেওয়। হইয়াছে যে, 
জাঁতি, বর্ণ, অবস্থা নির্ববিশেষে সকল লো- 

কেই এখানে আসিয়। ব্রহ্মলাধন করিতে 
পারিবেন । এই ত্রক্মতীর্থ সম্বন্ধে কোন 
জাতির অথবা কোন ধন্ম সম্প্রদায়ের 

আপত্তি করিবার কথা নাই। ভারতের 
প্রত্যেক অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা কর দে- 

খিবে যে, তাহার! সকলেই ব্রহ্মকে ভগ- 
বাঁন্, সকলের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া 

পরে সাম্প্রদায়িক দেবতার পুজা করে। 

সস 
শা আপা সী শপ পক পু 

যে জাতির মধ্যে ধর্ম আছে, মেই জাতি 
ঈশ্বরকে সকল দেবতার অধিদেবতা স্বীকার 
করিয়। পরিমিত দেবতার পুজা করে। 
স্থতরাং ব্রহ্মতীর্থে আমিবার বিরুদ্ধে আ- 

পত্তি কোন জাতি-বিশেষ বা কোন সম্প্র- 

দায় বিশেষের পক্ষে ই সম্তবে না। ব্রহ্ষই 

আমাদিগের একই পিতা; আমরা সক- 

লেই সন্তান। তাহার চক্ষে বিজাতীয় 

স্বজাতীয়, ব্রাহ্মণ শুদ্র, ধনী দরিদ্রে সক- 

লেই সমান; তিনি সকলের প্রতি সমান 

স্সেহদৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই ত্রহ্মতীর্ঘেও 
সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল অব- 

স্থার লোকেরই সমান অধিকার । এখন 
আমাদিগের উচিত যে, আমর! মধ্যে 

মধ্যে তার্থ-দর্শনে আসিয়। তার্থ-দর্শনের 

ফললাভ করিয়। সংসারে প্রতিগমন করি । 

শান্কারগণ তীর্ঘদর্শনের ফল অতি মহান্ 
অতি উচ্চ বলিয়! বলিয়াছেন। 

সর্বশেষে আমরা এই আশ্রমের অধি- 
ঠাত্রী দেবত। পরমেশ্বরের নিকট এই 
আশার্ববদ প্রার্থনা করি যে, তিনি আমা- 
দিগের প্রতি স্তুপ্রপন্ন থাকুন, তিনি স্থঞ্সন্ন 

থাকুন। 
“হংসাঃ শুনীক্কত। যেন শুকাশ্চ হরিতীকুতা: | 

ময়ুরাশ্চাত্রতা যেন সদেবস্থাং প্রসীদতু ॥+, 

ও একমেবাদ্িতীয়ং | 

শঘুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্যযোপাধ্যায়ের বক্ততা। 

এই শান্তিনিকেতনের পুর্ববাবস্থার বিষয় 
অনেকে অবগত নহেন। স্ত্প্রকাণ্ড নদীর 
বেগ দেখিয়া মনে হয় না যে তাহারই গর্ডে 
আবার নগর সংস্থাপিত হইবে । শ্রুত 
হওয়। যায় ইহ! নরহিংসার স্থান ছিল। 
যেখানে গেলে চিত্ত প্রশান্ত হয়, ধর্মের 

ভাব জাগ্রত হুইয়। উঠে, সেই এই শীস্তি- 
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নিরবে! সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলদেশ খনন 

করিতে গিয়া অসংখ্য নরকঙ্ক।ল প্রাপ্ত 

হুওয়। গিয়াছে। 

পরোপকাঁরের অপেক্ষা! আর ধন্দ্ন নাই 
“নোপকারাৎ পরো ধন্মঃ৮ | অন্নদান বস্ত্র- 

দান ও ধনদানাদি বহুপ্রকার উপকারের 

কার্য আছে; কিন্তু ধম্মদানের তুল্য উপ- 

কার আর নাই, শাস্ত্রে ভূমিদানাদিকে 
মহাঁদান বলে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে 

ধ্মদানই মু প্রস্তাবে মহাদ।ন | ধন্মই 

মনুয্যের জীবন ও ধন্মই মানবের পলম পন | 

গন্ধহ?ন টু আর ধন্মহান মনুষ্য ছুই 

সমান ও দুই অশ্রদ্ধেয়। আমাদিগের 

এই ব্রাঙ্গধন্দ আর আর সকল ধন্মের বীজ 
ও জীাবন-স্বর্ূপ, যে ধন্মে এই পরম ধন্ম্ের 

মূলবীজ নাই তাহা লবণবহীন ব্যঞ্জনের 
তুল্য। এই ভারতবর্মের অনেক লোক নান! 
রূপ দান করিয়া অশেষ কীর্তি রাখিয়। 

গিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু শাক্যমিংহ 

চৈতন্য রামমোহন রায় ইহারদের ন্যায় 
কেহই কীর্ভিভাজন হইতে পারেন 
নাই। মহধষি দেবেক্দ্রনাথের এ দান চির 
কালের জন্য অক্ষয় কীর্তি হইয়। থাকিবে। 
ধনদানের তারতম্য হইলে দাতার উপর 

লোকের দ্বেষ ঘুণ। উপস্থিত হইতে পারে, 

ধর্্মদান করেন তাহার উপরে সাধারণের 

শ্রদ্ধ ভক্তি ও সকলের সঙ্গে তাহার সখ্যত। 

জম্মে। ইহারই জন্য মহর্ষি দেবেক্দ্রনাথ 
আমারদের এত প্রিয় এবং এই শাস্তি 

নিকেতন যাহা তিনি সাধারণের হিতার্থে 
উৎসর্গ করিলেন তাহা আমারদের নিকট 

এত গুরু এত মহৎ । বিশেষতঃ ধনাদি 
দান করিয়া লোকের আশার নিবৃত্তি 

করিতে পারা যায় না। যথা 

শনিঃস্বোবহি শতং শতীদশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ 

মঠওতি্ঠ 

ৰ 
ড 

১৯১ 
7 - শপ পি পিসী আপ 

লক্ষেখংশিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। 

চক্রেশঃ পুনরিন্ত্রতাং স্থরপতিঃ ব্রহ্গাম্পদং বাঞ্চতি ত্রহ্গা- 

বিষুণপদং পুনঃ পুনরছে! আশাবধিং কোগতঃ 1, 

কিন্তু ধন্মধন প্রাপ্ত হইলে লোকে 
সর্ববদই পুর্ণ পরিতো প্রাপ্ত হইয়া! মহ! 
তৃপ্তি লাভ করিতে থাকে । অপিচ দানে 

ধনক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু ধাশ্নিকের 
₹র্প ভন ধশ্মদ[নে আও জাগ্রত ও প্রদীপ্ত 

হইয়া উঠে। মহর্ষি ৫..বক্দ্রনাথের ধর্্- 
জ্ঞান ৪ ধর্মভাব অন্থকে দান করিবার 

ইচ্ছা সাধারণের অনুপর ণীয় | তাহার এই 

দন ন্মরণ করিয়। আইস আমরা প্রতিজনে 

ঈশ্বরের প্রীতি ও দয়। অনুভব করি । 
(ক ডেজ 

অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীবুক্ত দ্বিজেক্দ্রনাথ 
ঠাকুর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করিয়। প্র- 
তিষ্ঠ। কার্য্যের উপসংহার করিলেন-_- 

হে পরমাত্সন! তুমি মঙ্গলময় কপাঁ- 

মিন্ধু অখিল বিধাতা; তুমি আমাদিগকে 
তোমার শান্তিনকেতনের পথে নিয়তই 
আহ্বান করিতেছ। সংনারারণ্যের ভয় 

বিপদের মধ্যেও ভুমি তোমার শীস্তি- 
নিকেতনের পথ আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত 

করির। রাখিয়াছ ; ছুঃখ ছুর্দিনের মধ্যেও 

তুমি তোমার শান্তিনিকেতনের আলোক 
কিন্ত ধর্মদানের এমনই মহিমা যে যিনি । আমাদের নরন সমক্ষে স্থির প্রতিষ্ঠিত 

করিয় রাখিয়াছ । পথি-মধ্যে যখন আঁ 

মরা স্রখলম্পদের কুম্তমাস্তরণে মোহ নি- 
দ্রায় অচেতন থাক, তখন তুমি মাতার 

হ্যায় আমাদের পার্থে থাকিয়া পুস্পাচ্ছ।- 

দিত ফণীর দংশন হইতে আমাদিগকে 

রক্ষা করিতেছ । তোমাকে ছ'ড়িয়া আ- 

মরা আর কোথায় গিয়। শান্তি লাভ ক- 

রিব! এহদয়ের সমস্ত ধন তোমারি-_- 

অদ্য আমর আমাদের ছদয়ের সমস্ত 

ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়। প্রীতি ভক্তি 
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-_ পর সপ 

কৃতজ্ঞত। তোমার চরণে ঢালিয়া দিতেছি 

তোমার প্রপাদ-বারিতে আমাদের সমস্ত 

অভাব পুর্ণ কর; যেন তোমার অমৃত 

বারিতে পরিপ্নূত হইয়া আমাদের অন্তর 

হইতে প্রেমের উৎম সহত্র ধারায় উৎ- 
সারিত হইয়া! তোমার চরণ পুনঃ পুনঃ 
প্লাবিত করিতে থাকে । 

অদ্য তুমি আমাদিগকে এখানে আন- 

য়ন করিয়। কত না শান্তি এবং কল্যাণ 

বারিতে প্লাবিত করিতেছ ; তাহাতে অদ্য 

আমর] পবিত্র এবং কৃত-কৃতার্থ হুইয়] 
তোমার চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি- 

তেছি,তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। 
ও একমেবাদ্িতীয়ং। 

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সঙ্গীত কার্যে যোগদান করিয়া উপাসক 
মগ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 

উদ্যানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অব- 

স্থিত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলে মর্মরনির্শিত 
এক বেদী আছে । এখানে বসিয়া মহধি 
শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালীন ঈশ্বরে 

মনঃসমাধান করিতেন। উপাসনাস্তে 

সাধক রৃন্দের দৃষ্টি সেই দিকেই নিপতিত 
হইল । শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ 
শীস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েক জন 
বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । বৃক্ষের 
ক্ষহ্ধ দেশে “কর তার নাম গান” ধাতু 
ফলকে লিখিত দেখিয়া! তাহারদের হদয় 

উচ্ছদসিত হইয়! পড়িল। দশ পনর জন 

সাধক মিলিত হইয়া হৃদয় খুলিয়া “কর 
তার নাম গান”এই গীতটি গাহিতে আরম্ত 
করিলেন। 

বেল। দ্বিপ্রহরের সময় স্থানীয় অধ্যা- 

পকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল । 

তাহারা সকলেই উপাসনার সময় মন্দিরে 

উপস্থিত ছিলেন | পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যা- 
রত্ব মহাশয় তাহাদিগকে যোগ্যত। অনু- 

সারে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিলেন । 

পণ্ডিত মণ্ডশী ব্রহ্ষোপাসনার গম্ভীর ও 

শীন্ত ভাব দেখিয়। বিমুগ্ধ হইয়ছিলেন । 
এদিকে দেখি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত 

আর ছুই চাঁরি জন বন্ধুর সহিত সপুচ্ছদের 

নিল্বে বেদীর পার্খদেশে শভিিমিতলোচনে 

ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই মর্র 

বেদী, শান্তিনিকেতন উদ্যান, এই নৃত্তন 

মন্দির যে কি ভাবে কিরূপ দৃষ্টিতে জন 
সাধারণ ভবিষ্যতে অবলোকন করিবেন, 

তাহার পূর্বাভান পাইয়! হৃদয় আনন্দে 
উৎফুল্ল হইতে লাগিল। দিবা অবসান 
হইতে চলিল, অথচ উদ্যানের নিভৃত- 

দেশস্থ প্রস্তরবেদী ক্ষণকালের জন্য জন- 

শুন্য-_সাধকশুন্য দেখিলাম না। মহধির 
সাধন-স্থান বলিয়। যেন মে কি আদরের 

সামগ্রী, পবিত্রতার আকর, ধর্মভাবের 
উদ্দীপক । | 

বেল! ছুইটার সময় ভক্তিভাজন প্রতাপ- 
চন্দ্র মজুমদার, দশ বার জন ব্রাহ্ম বন্ধুর 

সহিত কলিকাত। হইতে সমাগত হইলেন, 

এবং ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে আহারাদি করি- 

লেন। 

ূর্ধ্য অন্তমিত হইল, ক্রমে উপাসনার 
সময় নিকটে আসিয়া পড়িল। দূরাগত 
সাধক সজ্জনকে মন্দিরের মধ্যে স্থানদিয়। 

মন্দিরের দ্বার অবারিত কর! হইল। 

লোকাধিক্যে মন্দিরের বাহিরে তিলমাত্র 
স্থান অবশিষ্ট রহিল না। 

প্রথমেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপ- 
চন্দ্র মজুমদার এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা 
করিলেন । প্রতাপ বাবু নিজে ব্রাহ্মসমা- 

জের একজন পুরাতন লোক, তাহার বক্ত- 
তাতেও আমর! তাহার ভূরিদর্শনের বিলক্ষণ 
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পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার বক্ততা নিন্ধে | দেখিবার পথ হুইয়াছে। তীহার কাছে 
প্রকাশিত হইল। 

শ্রীযুক্ত গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের বক্র ত1 | 

আঁজকার এই আনন্দ উৎমবে ছুই এক 
কথ। বলিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করা 

হইয়াছে । আমিও আহ্লাদের সহিত 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি । এই স্থন্দর স্থানে 
প্রশস্ত প্রীস্তরের মধ্যে-_-এই উপাসন! 
গৃহে জ্যোতির্য় পরমেশ্বরের আবিভাব। 
এখানে তাহার প্রকাশ কি স্বাভাবিক । 

এখানে আসিলে চিত্ত আপনা হইতেই 
ভাহার দিকে ধাবিত হয় । সমস্ত দিন আ- 

পনারা এখানে আনন্দে যাপন করিলেন । 

যে মহাজ।র ধর্পানুরাগে আমর। সকলে 

আহুত হইয়া! আলপিয়াছি, এই স্থান তাঁহার 
সাধনার চিহ্ুত্বরপ। তাহার ধণ্মসাধন 

সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না| 
মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তবে 
তাহা মহাতআ্াদিগের দৃষ্টীন্তে। মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের ধর্মোন্নতির মূলে যে ছুইটি 
কথ! আছে, মে বিষয়ের আমি প্রনঙ্গ 

করি। 

গভীর অনুরাগ । আমর! শুনিয়াছি খাক্- 

বেদের উৎপত্তি, প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ 

হইতে । সূর্য্য চন্দ্র জল স্থল চিরকালই 

স্পেন? পি শা সসপ , সপপ প্্্্ীপসপ১-সররা 

যদি আশারদের শিক্ষার বিষয় থাকে, তবে 

তাহ! প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব 
করা। এই জড় সামান্য উপকরণে নি- 

শ্িত। কিন্তু এই স্বভাবের ভিতর কত 
সত্য কত ভাব কত গভীরতা, তাহা ভাবু- 

কই বুঝিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাই 
উপার্জন করিয়াছেল । আমর! যে কয়েক- 

জন ব্রান্ষসমাঁজে নাম € 'থাইয়াছি তাহার 
মধ্যে দেনেক্্রনাথ এ বিষয়ে সকলেরই 

অগ্রণী । 

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরকে দেখ যাঁয় 
না; ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাহাকে 

জিজ্ঞাস! করা যায় সূর্যের ভিতর কি 
ব্রন্মের আবির্ভাব নাই ? যখন সুর্ধ্য বর্ণের 

' সাগরে চারি দিককে ভাসাইয়া উঠিতে 

যদ্দি 

প্রথমত প্রকৃতির প্রতি তাহার 

রহিয়াছে, কিন্তু ভাবুক বংশ এক্ষণে লুকাঁ- 
য়িত হইয়াছে । সেই লুকায়িত বংশের 
মধ্যে যখন ছুই একজন দীড়াইয়! উঠেন, 
তখন তাহার আমারদের ভক্তি- প্রেম 

আঁকর্ষণ করেন। আমর! যাহার আহ্বানে 
এখানে আপিয়াছি, তিনি ঘেই জাতীয় 

লোক। মঙ্গলময়ের সৌন্দর্য্যের প্রতি 
তাহার অনুরাগ যার পর নাই অধিক। 
আম্র1 চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়াছি; কিন্তু ইহ 
দেখিয়! তাহার হৃদয়ের ভাব এত উজ্জ্বল 

হইয়াছে, যে প্রকৃতি তাহার ঈশ্বরকে 

থাকেন, তখন কাহার অন্তরে ঈশ্বরের 
ভাব না জাগরূক হয় ! যখন সুর্ধ্য বিশাল 
সমুদ্রের জলরাশিতে নিমগ্ন হইতে থাকেন 
তখন জড় সূর্ধ্যে মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ 
মহাভাব কে ন৷ উপলব্ধি করে ? তখন ক্ষণ 

কালের জন্য চিন্তা করিলে কত উচ্চ আশ! 

কত ভাব কত প্রেম মনে জন্মিতে থাকে । 
তাহাকে তোমরা কি কোন জড় পদার্থ 

বলিবে যাহ। দেখিয়া! তোমার আনন্দ হয় 

প্রেম জাগ্রত হইয়। উঠে। তাহার মধো 
মহাচৈতন্য মহ্াপ্রাণ  মহাভাব ঈশ্বর বাস 
করিতেছেন। তিনি জড়ের মধ্যে এমনই 
প্রদীপ্ত এমনই জাগ্রত, যেমন তোমার 
জড় শরীরের মধ্যে আত্মা । যাহার 

হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্ষজ্ঞান জন্মিয়াছে, 
তাহার নিকটে মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ 

পরমেশ্বর, জড়পদ্ার্থেব মধ্যে আপনার 

রূপ প্রকাশ করেন। তাহার নিকট জড় 

জড় থাকে না। খকৃ-বেদে চন্দ্র সূর্য্য 

বায়ু অগ্নি লইয়। পুজ1;) তোমরা কি 
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ইহাকে বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নির | তেছেন, কাল হয়ত তাহ! ঝড়ে সমাচ্ছন্ন 
পূজা বলিবে? প্রাতঃকালের ভিতর এমন | হইল। যেবায়ু আজ্হ্মন্দ হিল্লোলে 

এক মহাচৈতন্য-_নীলকাঁশের ভিতর এ- | বহমান, কাল হয়ত তাহ] প্রবল বেগে 

মন এক আত্মবিকাশ- জ্যোতিক্ষমগ্ডলীর | বহিয়। তোমার ঘরের ছাদ ভাঙ্গিল, তো- 

ভিতর এমন এক সমাচার আছে, তাহ। | মার প্রিয়জন সকলকে জলে নিমগ্ন ক- 

যে শ্রবণ করে, জড় তাহার নিকট চৈতন্য- | রিয়া! ফেলিল, বৃক্ষ লত। সমূহকে ধরাশায়ী 

ময়, প্রাণময়, মহাঁভাব-পুর্ণ হইয়। উঠে। | করিল। যে বায়ুর হিল্লোলে তোমার 
জড়ের মধ্যপথে কত রসজ্ঞতা, গন্তীর জ্ঞান | শরীর শীতল হয়, কালই তাহা! হইতে 
ও দর্শন রহিয়াছে, সেই সমুদয়েরই | নগর গ্রাম উতৎ্সন্গ হইয়া যায়। অতএব 
উপকরণ বাহ্যবস্তু । বাহাবস্তর ভিতরে যে ৰ যদিও ধন্মের পক্ষে প্রকৃতি মহছুপাঁয় ব- 

এমন সজীবতা আছে, তাহা! যে অনুভব | লিতে পারি, কিন্তু স্থিরতা সূর্ধ্যও দেয় 
করিয়াছে সেই বলিতে পারে। । না, ফুলও দেয় না। প্রজ্ঞা কোথা হইতে 

ধাহার প্রেমনিমন্ত্রণে আমরা এখানে পাওয়া যায়? এখানে আবার মহধির 

আসিয়াছি তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, বাহি-, দৃষ্টীস্ত। তিনি স্বগাব হইতে যেমন ভাব 
রের বস্ত-_বাহিরের বস্ত নহে। ইন্দ্রিয় | গ্রহণ করেন, তেমনি আবার মহামান্য 
অপদার্থ নহে। জড়ে মহ! প্রকৃতি মহ] ৰ খষিবাক্য হইতে ধর্মের মাহাত্ম্য উপার্জন 
ভাব মহাপ্রাণ মহাচৈতন্য রহিয়াছেন; | করেন। আজ কাঁল ধর্মগ্রন্থ পাঠে 
যাহার পরিচয় পাইলে অশান্তি ও তাপের ] তোমারদের মারাত্মক অশ্রদ্ধা। বলদের 

কারণ থাঁকে না। মহর্ষির জীবন-ইতিহখস | সম্মুখে লালবর্ণ কাঁপড় ধরিলে যেমন সে 

শেষ পরিচ্ছেদে আিয়াছে। তাহার | লাফাইয়। উঠে,সংস্কত শ্লোক পাঠে তেমনি 
দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমারদের সকলেরই আ- | তোমরা উদ্দাম হুইয়া উঠ। কিন্তৃষে 
দর্শ! আমার প্রথম কথা এই । পর্য্যন্ত ধর্মের দৃষ্টান্ত)ধার্মিকদিগের দৃষ্টান্ত, 

দ্বিতীয় কথা । লোকে কেবল স্বভাব | নীতির ভাব তোমাদিগকে আহ্বান ন! 
দেখিয়। ভাবুক হয় না; কিন্তু স্বভাবের | করিবে, সে পর্য্যন্ত দেশসংস্কার, ধর্মপ্রচার 
গুণ দেখিয়! হয়। প্রকৃতি গভীর রহস্যময় : সর্বৈর্বব মিথ্যা, কেবল বক্ততার ছড়াছড়ি 

বটে, কিন্তু চন্দ্র সূর্ধ্য দেখিয়। ব্রহ্মপি- ; মাত্র । 
পাঁসা মেটে না। মিনি মন স্থির করিতে ঘদি ব্রহ্মলাভ, ব্রদ্গ প্রসঙ্গ, রন্গজ্ঞান, 
পারেন তিনিই সফলকাম হন। আমি | ত্রহ্ষধ্যান, ব্রহ্মাম্ৃত রসপান করিতে চাও, 
এক সময় মহ্র্ষির সহিত নৌকাযোগে | শ্রদ্ধারান হইয়া খধিবাক্য অনুসরণ কর। 
ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম ধর্মগ্রন্থ বা ধার্দিক মাত্রেই ঘে দো- 

তিনি অতি প্রত্যুষে শষ্য! ত্যাগ করিয়া | ঘের অতীত, এমন নহে। কিন্তু পূর্ববমত 

৪টার সময় হইতে “টা পর্য্যস্ত আকাশে | পূর্ব দৃষ্টীস্ত অবলম্বন করিয়া যেমন জ্ঞান- 
সূর্য্য প্রকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া | বিজ্ঞানের উন্নতি হয় ব্রাহ্ষধর্্ম প্রচারেও 
রছহিলেন। কিন্তু আমাদের মনের চ্থিরতা | তেমনি । ধর্মমপ্রচার দেশ সংস্কার করিতে 

নাই, হদয়ে আস্থা! নাই। যেসুর্য্য আজ | যাও কর, কিন্তু যদি জ্ঞানালোকে মুক্তি- 
প্রশাস্তভাবে কিরণরাজি বিকীর্ণ করি- | লাভ করিতে যাঁও, তবে এই পুরাতন 
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ভারতবর্ষে যে দাধনার কাত চলিয়। আ- 

পিয়াছে, যে ধর্মের জ্যোতি নক্ষত্রের 

ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়! ভ্বলিতেছে, তাহারই 
অনুসরণ কর। 

দেবেজ্ছ্রনাথের ম্যায় স্বাধীনচেতা লোক 

আর নাই। কিন্তু তথাপি শাস্ত্রবাক্য হছদয়ে 

রক্ষা করিতে তিনি চিরকালই যত্বশীল। 

আমি অধিক কথ। আর বলিতে চাহি 

না। আমাকে বক্তৃতা করিতে এ*॥নে 

আহুত কর] হয় নাই। তবে এই মাত্রবলি 

যে প্রকৃতিকে মন্দির জানিয়। চন্দ্র সুর্ধ্যকে 

সঙ্গী করিয়! সাধন কর। তোমার উদ্যা- 
নের ফুল তাহার চরণে অর্পণ কর। 

তোমার উদ্যান-সরোবরের পবিত্র জলে 

তাহার চরণতল ধৌত কর। প্রকৃতির 
ভিতরে তাহাকে দর্শন কর। প্রাচীন ধর্ম- 

শীল মধ্যে জীবনের চিরসখাঁকে দর্শন 
করিয়। রত্বহারের ন্যায়, স্বর্গধামের €সো- 

পানের ন্যায় খধিবাক্য সকলকে ধারণ 

কর। ব্রহ্গানুরাগে উন্মত্ত হও এবং সেই 
দলের লোক হও যিনি ব্রাহ্মলমাঁজের 

মধ্যে তোমারদের পিতা হইয়া! অদ্যাপি$ 

জীবিত রহিয়াছেন। 

পরমপিত1 ! তোমার প্রকৃতির যধ্যে 

সত্য গ্রহণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা 

দাও। খধিবাক্য দিয়া আমারদের আ- 

জ্লাকে প্রস্তত কর । আমরা কলে মিলিয়। 

তোমার পদপ্রান্তে এই প্রার্থন। করি। 
তোমাকে আমর। বারবার নমস্কার করি । 

পরে সঙ্গীত হইয়া উপাসনা! আর্ত 

হইল। রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাঁথ শাস্ত্রী 
বেদী অধিকার করেন। উদ্বোধন উপা- 
সন! বক্তুতা একাকী তাবতই সম্পন্ন 
করেন। উপাসনার সময় স্তোত্র ও 

“অসতোম। সদ্গময়” পাঠে সাধারণে যোগ 

মঠ প্রতিষ্ঠা 

২ শী শি ্্ াাশাশীকীটা | তাস পপ 
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দিয়াছিলেন। শিবনাঁখ বাবুর বক্ত ত। বিল- 
ক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ও সময়োচিত হইয়াছিল। 
তাহার উদ্বেধন ও বক্ত তা আমরা নিঙ্গে 
প্রকাশিত করিলাম । 

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্সীর উদ্বোধন । 

স্থানমাহাক্সয বলিয়া এরূপ একটা 

জিনিস আছে যেখানে আমরা যাই, মেই 
”'নে পেইরূপ ভাবেরই উদয় হয়। বাঁ- 
জারে স্বার্থপরতা উপাঞ্ঞন,সুহা। ও বিষয়- 
বুদ্ধি। বিদ্যাশন্দিরের বায়ুতে বিদ্যা! । 

সেখানে গেলে মন সন্তুষ্ট হয়, জ্ঞান-পি- 

পালা বদ্ধিত হয়। তেমনি এই শান্তি- 

নিকেতনে বে কোন্ ভাব জাগিয়া উঠিল, 
তাহা আমাকে বলিয়া দিবার অপেক্ষ! 

করিতেছে না। এইখানে মহধি দেবেক্দ্র- 
নাথ নির্জন সাধন করিয়াছেন । আরাম- 

কাননের জন্য-_ক্রীড়া কৌতুকের জন্য 
এই স্থান উৎসর্গ কর! হয় নাই। ধর্ম্মার্থী- 
গণের ধর্মনাধনের জন্য ইহ1 উৎসর্গাকৃত 

হইয়াছে। এই শান্তিনিকেতনে মহাত্মার 
সাধনের স্মৃতি পড়িয়া আছে । এখানে 

৷ আমর! সংসারের সকল চিন্ত। ভূলিয়াছি । 

প্রাতঃকাল হইতে ধন্মভাব ক্রমিকই জাগ্রত 

হইতেছে । আজ উদ্বোধনের প্রয়োজন 
নাই। মহাজআ্মার নাম মহাত্মার সাধন সেই 
শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার 

জন্য আমাদিগকে প্রস্তত করিয়াছে । 
আঙ্ সকলে পেই মহাত্মার পবিভ্রভাব 
চিন্ত। করুন__ম্মরণ করুন । এবং সকলে 

মিলিয়া সেই অতিপবিভ্রর অতিমহান 

পরমেশ্বরের উপাণনায় প্রবৃত্ত হউন । 
(সত ললক্ডে 

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্তীর বস্তু তা। 

মহর্ষির জীবনের ছুইটি গভীর কথ। 
বল! হইয়াছে । কিন্তু এখনও আর একটি 
কথ! অবশিষ্ট আছে। . ধাহারা তাহার 
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৪১১১ 

ব্যাখ্যানমালা মনোযোগ করিয়া! পাঠ করি- 
য়াছেন তাহার! অনুভব করিয়। থাকিবেন, 

তিনি একটি কথা বিশেষ করিয়]। প্রকাশ 
করিয়াছেন। অন্যান্য কথা তিনি তত 

স্ুম্পষউটরূপে বলিয়! উঠিতে পারেন নাই । 

নিত্যোইনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো। ব্হু- 

নাং যে! বিদধাতি কামান্। তমাজ্মস্থং যেহন্ুপশ্যস্তি 

ধীরান্তেযাং শাস্তি: শাশ্বতী নেতরেষাম্।” 

যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেত- 

নের মধ্যে একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ, যিনি 
এক হুইয়া তাবতের কাম্যবস্ত বিধান 

করিতেছেন, তাহাকে যে ধীরের আত্মস্থ 

করিয়। জানে তাঁহারদের শাশ্বত শাস্তি হয়, 

অপর ব্যক্তিদ্িগের তাহা! কদাঁপি হয় না। 

(৭১ শ্লোক ব্রাঙ্গধন্ম)। মহর্ষি বলেন 

প্রকৃতি--বাহা জগৎ তাহার অনুরূপ, কিন্ত্ত 

আত্মার মধ্যে তাহার স্বরূপ সম্ভোগ করিতে 

হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মা। দর্শন 
করা, তাহার সর্ব্বোচ্চ ভাব । ইহাঁরই জন্য 
তিনি হিমালয়ে গমন করেন। শান্তি- 
নিকেতনে বাস করিয়া নির্জন সাধন 

করেন। তিনি নির্জনতার প্রিয় ছিলেন। 
তিনি বলেন ব্রহ্গকে দর্শন করিবার জন্য 

সংসার ছাড়িতে হইবে না। ত্রাহ্গধর্মম 
বলেন “ক্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্বজ্ঞান- 
পরায়ণঃ। যয কর্্দ প্রকুব্বাত তৎ 
ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ» | ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্জ্ঞান- 

পরায়ণ গৃহস্থ হও এবং যে যেকন্ম কর 
তাহা পরব্রঙ্মে সমর্পণ করিও ! বিষয়ের 
কোলাহল, কাধ্যের উদ্দিগ্নতার মধ্যে যদি 

বেড়ীন যায় এবং তাহাকে দেখিতে পাঁওয়! 

না যায়তবে ধন্মভাব কোথ। হইতে উদ্দীপ্ত 

হইবে। 
খধিবাক্য ও প্রকৃতির শোভ। মনুষ্যের 

মনকে মুগ্ধকরে। এই কারণে সাধনের 

সময় সাধকের! একান্তে বাস করিতেন। 

তন্ববোধিনী পত্রিকা 
হা সপ পর চা. সস 

১৩ কর, ১ ভাগ 

শাক্যসিংহ ৬ ৬ বৎসর সির সাধনে সিদ্ধি" 
লাঁভ করেন। নির্জনে সাধন আর সজনে 
প্রচার । তিনি ঘোর বৈরাগ্যে প্রখর 

ব্রহ্মচর্য্যে দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ পরিশেষে সত্যকে 

দেখিতে পাইলেন এবং প্রচারের জন্য 
ব্যন্ত হইলেন । মহম্মদ নির্জনে ছুই বৎ- 
সর কাল সাধন করিলেন। যখন সিদ্ধ 

হইলেন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে সত্য প্রচার 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
ঈশ। কেবল মাত্র যে ৪০ দ্দিন সাধন করি- 

য়াছিলেন এমন নহে । তিনি প্রথমাবস্থ। 

হইতেই ধর্মের জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন। 
যাহার আহ্বানে আমরা এখানে সকলে 

আসিয়াছি তিনি পুর্ণ ছুই বৎসর কাল 
হিমালয়ে বাস ও নির্জনে সাধন করিয়া- 

ছেন। সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাধন। 

দ্বারা অর্জন করিতে হইবে। তাহাকে 

লাভ করিয়া উপাসনার সার্থকতা সম্পা- 

দন করিতে হইবে । যদিও আমরা সংসা- 
রকে ছাঁড়িব না, তথাপি আমাদিগকে 

মধ্যে মধ্যে নির্জনে সাধন করিতে হ- 

ইবে, আত্মার মধ্যে তাহাকে দর্শন করিতে 

হইবে । অতীব সতা কথা, যিনি বলেন 
তাহাকে ছাঁড়িয়। শাশ্বত স্থখ আর কিছুতে 

মিলে না, তাপিত হৃদয় আর কিছুতে 
শীতল হয় না, মন্মস্থানের বেদন। আর 

কিছুতে যায় না। এইজন্য মধ্যে মধ্যে 
নির্জন বাস_-নির্জন সাধনের আবশ্যক । 
মঠপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি? মহাত্ম। মহর্ষি 
দেখিয়াছেন যে নির্জন সাধনের আব- 

শযক। দারদ্র সাধকের জন্য এরূপ স্থা- 

নের প্রয়োজন। যেখানে আমি নিজে 

সিদ্ধি লাভ করিয়াছি সেখানে অপরে 

সাধন করুক এবং মিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ 

হউক । ইহাই তাহার কাঁমন।। 



মাঘ ১৯১৩ 

প্রাণ, আত্মার মধো আসার প্রাণ এবং 

খষিদিগের বাক্যে ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিব, 
তখন এই ত্র্িবিধ মাধনে ঈশ্বরকে লাভ 
করিতে সমর্থ হইব। ইশ্বর এই ত্তর্িবিধ 
সাধনের ভাব আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত 
করিয়। দিন । 

হে আত্মার আ'ত্বা সত্যন্বরূপ পরমে- 
শ্বর! তোমাকে সত্যভাবে প্রাণের প্রাণ- 

রূপে না দেখিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় না। 
তুমিই শাস্তিনিকেতন, যখন আমর। [পে 
পড়িয়া শান হইব, তখন যেন তোমাকে 
দেখিয়া মকল তাপ দূর কর্রিতে সমর্থ 
হই। প্রকৃতির মধ্যে যেন আমর! তো- 
মাকে দেখি । সাধকের বাক্যে যেন 

তোমার পরিচয় পাইয়। কৃতার্ঘথ হই । তো- 
মার নিকট আমারদের এই প্রার্থনা | 

এবেলা ও শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সঙ্গীতে যোগদান করিয়। সর্ববসাধ।- 
রণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন । 

এইরূপে দ্বিবব্যাপী উৎসবের অবসান 
হইল। হৃদয়ের ভার কিছু কালের মত ঘেন 
অন্তহিত হইল । শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাঁথ 
ঠাকুর মহাশয়ের তত্বাবধানে কি আতিথ্য- 
সতকারে, কি অন্যবিধ আয়োজনে কোন 
বিষয়ে যাত্রীবর্গের লেশমাত্র কষ্ট হয় 
নাই। এ সকলই ভগবানের কৃপায়। 

০০ 

উংনবের উদ্বোধন । 

শুভদিন আসিতেছে । আনন্দের 
কোলাহল শোন! যাইতেছে । উৎসবের 
বসন্ত বায়ু হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল 
করিতেছে । হৃদয়-কাননে ধর্মবৃক্ষের প্রেম, 
ভক্তি, প্রীতির পাতাগুলি সংসারানলের 
প্রচণ্ড উত্তাপে শুফফ হইয়া! গিয়াছিল 
বটে কিন্ত উত্সবের বসন্ত বায়ু ব্রন্ষোৎ- 
সবের বার্তা সঙ্গে লইয়। প্রবাহিত হওয়াতে 
সেগুলি পুনরায় সজীব হইবার উদ্- 
যোগ হইতেছে । এই সময়ে আমাদের 

উদ্বোধন 

_ এইরূপে যখন গরকৃতির মধ্যে প্রকৃতির | প্রাণপক্ষী সেই প্রাণের প্রাণকে দেখিবার 

১৪৭ 

জগ্য কাতরস্বরে কি ডাঁকিবে না? এই 
সময়ে একবার সকলে আপন!পন অন্তরে 
ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে,কি শুভ 
দিনের আগমন। মহ'ত্ব। রামমোহন রায় 
১১ই মাঘে বঙ্গদেশের কি পরম শুভদিনের 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া গিয়াছেন। যকালে 
বঙ্গদেশের জনসমাজ ক্রিয়াকলাপের বাহা- 
ডুম্বরে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিদ্রাছে ও পুর্বব- 
তন আর্য খধষিগণের চিনসঞ্চিত ব্রঙ্গ- 
জ্ভতীনের অভাবে খে অজ্ঞানান্ধকারে 

আচ্ছন্ন হইয়+ পড়িয়াছে, মেই দুর্দিনে 
সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রন্ষো- 
পানাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গ- 
দেশের তমোরাশি নাশ করিয়া পরম 
কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। দেই 
ব্রন্দোপামনার মহোত্সবের দিন প্রা 
উপস্থিত । আর আমাদের মোহনিড্রায় 
অচেতন হুইয়। পড়িয়। থাক কর্তব্য 
নহে । “উভ্ভিষ্ঠত জাগ্রত” উত্থান কর 
মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আর 
কত কাল অজ্ঞ্রানান্ধকাঁরে পড়িয়া! থাকিবে? 
আর বিষয় গরল পান করিয়া! অবমন্ন হইয়। 
পড়িও ন! ও স্বৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া চির 
কালের সম্বলকে হারাইও না। সকলে 
জাগ্রত হও, মোৌহপাঁশকে চ্ছিন্ন কর ও 
স্বত্যুক্ধে পরাজয় করিয়। অন্ত লাছের 
জন্য অগ্রসর হও । অজ্ঞানই আমাদের 
সবত্যু, এই ম্বত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার 
একমাত্র উপায় ব্রহ্ষজ্ঞান। চিরদিন জ্ঞান 
ভক্তির সহিত তব্রক্ষোপাননা পরিত্যাগ 
করিয়। ঘটপট পরমাণু লইয়া শুক হৃদয়ে 
অবস্থান করিলে, স্থখ শাস্তিলাভ করিতে 
পারিবে না ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে 
না পারিয়৷ অম্বৃতলাভে বঞ্চিত হইবে । 

অনেক দিন হইতে আমর! ব্রহ্ষচর্ধ্য 
ভুলিয়া! গিয়া সংসারের বিষয়গরল পান 
করিয়া অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছি। ছুর্দান্ত 
রিপুগণের আক্রমণে সংসারের পথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে পাপের কণ্টকে অঙ্গ সকল 
ক্ষত বিক্ষত হইয়। গিয়াছে । এই আগামী 
ব্রদ্ষোৎনব রূপ আনন্দনাগরে মগ্ন হইলে 
ভগবানের কৃপাবারিতে ক্ষত সকল শৌত 



১৯৮ তন্ববোধিনী 

হইয়া যাইবে এবং তোমরা! অকৃত অমৃত 
লাভে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে । বিষয় 
গরল হইতে রিপুগণের আক্রমণ হইতে 
ও স্বত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র 
উপায় ব্রহ্ষোপাসন]। 

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্য তেইয়নায়” 

জীব কেবল তীাহাকেই জানিয়। 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তগ্চিন্ন মুক্তি 
প্রীপ্তির আর অন্য পথ নাই। “সতাং 
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ” আমাদের আত্মার সন্বল। 

সকলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য ও 
তাহার উপাসনার জন্য প্রস্তত ও যত্ববান 
হও। জদাচার-সম্পন্ন হইয়। ব্রহ্গচর্য্য 
অবলম্বন কর এবং শ্রদ্ধান্িত-চিন্তে প্রীতি- 
পূর্বক তাঁহার আনন্দময় অস্বৃতময় পদে 
যুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর তাহা হইলে 
সংসারের সকল জ্বালা, সকল তাপ নির্বাণ 

হইবে, পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে ও 
মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অশ্বতত্ব লাভে 
সক্ষম হইবে । যে মানব ব্রন্ষোৎমবে 
আপনার প্র।ণকে মাতাইতে পারে ও তী- 
হাকে হদয়ে দর্শন করিবার জন্য ও তাহার 
প্রেমান্বত পাঁন করিবার জন্য ব্যাকুল 
অন্তঃকরণে তাহার উপাসনায় নিযুক্ত হয়, 
সেই মানবই পরম কৃপাময় পরমেশ্বরের 
রুপায় দুঃখ ভ্বাল। হইতে, পাপতাঁপ হইতে 
সংসারের উত্তপ্ত অনল হইতে ও ম্ৃত্যু-মুখ 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! তাহার চির শান্তি- 
ময় অম্বতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়! 
থাকে । আমরা ঈশ্বরের কপার পাত্র, 
তাহার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য 
উপায় নাই। যাহাতে আমরা তীহার 
উৎসবে যোগ দিয়া তাহার উপাঁসন' 
করিতে পারি ও তাহার পদে যুক্ত হইয়া 
শান্তি স্থ লাভ করিতে পারি, তাহার স- 
ময় আসিতেছে । এ সময় যেন বুথ! চলিয়। 
না যায়। তাহার কুপার প্রতি নির্ভর 
করিয়া উৎ্মবের জন্য প্রস্তত হও ও 
তাহার দর্শনলাভ করিবার জন্য ভক্তিভরে 
তাহার নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলে 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। 

“যমেটবষ বৃথুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্ম? বৃথুতে 
তন্ংন্বাং।” 

1 

১৩ বর্প, ১ ভাগ পত্রিকা 

যে সাধক তাহাকে প্রার্থনা করে, সেই 
তাহাকে লাভ করে । পরমাত্ম' এরূপ 
সাধকের সন্িধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ 
করেন । ভগবানকে যে মানব না চায়, 

তাহাকে দর্শন করিবার জন্য, তাহাকে লাভ 
করিবার জন্য ভক্তি-ভরে তাহাকে যেন! 
ডাকে, তিনি তাহার কাছে প্রকাশিত হন 
না। তাহাকে যে চায়, তাহাকে দেখিবার 
জন্য যে কাঁতর হয়, তিনি তাহার কাছে 
প্রকাশিত হন। 

যেনাহং নামৃত1 স্যাং কিম5ং তেন কুর্যযাম্। অনস- 
তোম। সাগময় তমসোম] জ্যোতির্ময় মুতোোন্মাহমুতং 
গময়। আবিরাবীর্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 
তেন মাং পাহি নিভাম্॥ 

হে মঙ্গলময় প্রভো।! উৎমবের দে- 
বত।! নাথ! তোমার মহোৎমব আসি- 
তেছে। দেব! তুমি আমাদের প্রাণকে 
জাগাঁও। দয়াময়! দয়! করিয়া আমা- 
[ দিগকে অসত্য হইতে, মোহান্ধকার হইতে 
। স্বতামুখ হইন্চে ও পাপের হস্ত হইতে উ- 

দ্বার করিয়। তে।মার জ্যোতিম্ধয় অম্ুৃতময় 
ক্রোড়ে আশ্রয় দাও । নাথ! আমরা 
তোমার সাহায্য না পাইলে তোমার দিকে 
অগ্রসর হইতে পারি না, তোমার প্রেমের 
হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ না করিলে আ- 
মরা সজীব হইতে পারি না। প্রভূ! 
তুমি আমাদিগকে কৃপা কর, তুমি দয়! 
করিয়া আমাদের অন্তরের মোহাবরণ দুর 
করিয়। আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও। 
তুমি আমাদের দর্শন দাও, আমরা তো- 
মার প্রেমমুখ দেখি ও তোমার পূজা করি। 
হে পতিতপাবন দীনশরণ! তুমি ভিন্ন 
আমাদের আর অন্য আশ্রয় নাই । তুমি 
আমাদের ইহকালের আশ্রয় ও পরকালের 
গতি । ভগবান! তুমি ঘে আমাদের 
পরম পুজনীয় সম্ভজনীয় বরণীয় দেবতা | 
তোমার উপাপনাই আমাদের প্রাণ, তো- 
মার কৃপাই আমাদের পরম সন্বল। 
দয়াময় পিতা ! তুমি আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর যে তোমার মহোঁৎসবে 
আমরা তোমার উপামন। করিয়া তোমার 
নাম-গাঁন করিয়া ও তোমার জ্যোতির্ময় 
প্রেমময় মুখ দর্শন করিয়া জীবনকে চরি- 



দেতে যুক্ত হইয়া শ্থখ শান্তি লাভ করি । 
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১৮১৩ শক 

পস্থানাহ্জলিকলবন্ালীজাশ্যল্ ভ্দিত্বলালীন্দাহিত লতনলন্ক্ষান । লিল লিঘ শ্লাললঙন্দ [সান অ্ক্ন্সল্িকলসঙরজলমানিলীমল 

ঝক্মন্সাদি অন্যলিযল্তু মতবাশয্জরপিল্ অজ্জস্মন্দিলতৃঘুক্ন দুখালসনিললিনি। ছঞ্জ্ম লব্নীদান্ভলহা 

ঘাহলিজলভিজত্ব থ্ললানলি। অহ্মিপ্ দীিঘান্য িখজ।গ্ঠান্বাঘলম্ত্র মতুঘান্তললীন্র। 

জ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের 
উপদেশ । 

ষষ্ঠ উপদেশ- বিজ্ঞানময় কোঁষ। 

( ২৩শে চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বং ) 

অসীম আকাশে গ্রহগণ সুর্ধ্যকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিতে লাগিল; পৃথিবী জলে স্থলে 
বিভক্ত হইয়া! গেল; পরিমিত রূপে বৃষ্টি 
হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জী- 
বের আবাঁসভূমি হইল এবং স্থাবর জঙ্গম 
উৎপন্ন হইল। অন্নময় কোষের মধ্যে 
প্রাণ কার্য করিতেছে ; আবার মনোময় 

কোষ পশুপক্ষী, প্রাণকে অবলম্বন করিয়। 

ঈশ্বরের নিয়মে চলিতেছে । শরীর ছা- 
ড়িয় প্রাণ থাকিতে পারে না ; অন্ন ব্য- 

তীত প্রাণ শরীরকে পোষণ করিতে পারে 
না। আবার শরীর ন। থাকিলে, প্রাণ 

না থাকিলে মন থাকিতে পারে না। 

অন্নময় ও প্রাণময় কোষে মন কার্য 

করে। 

লেতেই প্রাণ কার্ধ্য করিতেছে; কিন্তু 
ইহার অতিরিক্ত পশুদিগের মন আছে। 
কিন্তু এই. সকল ধাবিত হইয়া, নিযুক্ত 

বৃক্ষলতা জীব জন্ত প্রভৃতি সক- 

হইয়! কার্ধয করিতেছে ; সকলই ন্ত্রক্বর্ূপ 
হইয়! যন্্রীর ইচ্ছায় চলিতেছে । ইহাই 
সৃষ্টির শেষ তাঁৎপর্য্য হইল না, ইহাতেই 
ঈশ্বরের চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইল নাঁ। তী- 

হাঁর লক্ষ্য জ্বানধর্ম্নের উন্নতি! শরীরে 

প্রাণ ও প্রাণে মন দিয়া তাহার উপরে 

ঈশ্বর এক জ্ঞানবিন্দু স্থাপন করিলেন ; 

আপনার অনন্তজ্ঞান--সেই গভীর অনন্ত- 
জ্ঞান, তাঁহ। হইতে এক বিন্দু জ্ঞান প্রসব 

করিয়। মনুষ্য-শরীরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

সেই জ্ঞানবিন্দুতে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম- 

রৃভি-মূলক বিজ্ঞান দিলেন এবং জ্ঞানে- 

ক্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয়ের শক্তি প্রদান করি- 

লেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জীভয়, 

স্লেহুভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি যে সকল 

মানসিক ভাব, ঈশ্বর তাহ জ্ঞানের অ- 

ধীন করিয়া দ্রিলেন। জ্ঞান যখন আপ- 

নাকে আপনি জানে, তাহার নিকটে 

তাহার আত্মত্ব প্রকাশ পায়; সেই আ- 

আীতে বিজ্ঞান আছে এবং তাহার স্বাধীন 

ইচ্ছা আছে । ইহারই জন্য সে বিজ্ঞানাত্ব। 
পুরুষ। ঈশ্বর যিনি, তিনি অজ আত্মা, 
অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ পুরুষ । এই অজ আত্মা 



২০২ 

নাকআ্সাই বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞা- 

নময় কোষের মধ্যে অন্তর্ধামীরূপে তাহার 

প্রতিষ্ঠা আনন্দময় পুর্ণপুরুষ রহিয়া- 
ছেন। হিরগ্য়ে পরে কোষে বিরজং 

ব্রহ্ম নিক্ষলং” বিজ্ঞানজ্যোতিম্ময় কোষে 

নিম্মল নিরবয়ব ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। 

জ্ঞানেক্ড্রিয় কর্মেক্দিয় দিয় ঈশ্বর মনু- 

ম্যের শরীর কি স্থন্দর্ূপে গঠন করিয়! 
দিলেন। ত্ত্রীপুরুষের যে শরীর, মে কি 

স্ন্দর! ঈশ্বরের ইহাঁও ইচ্ছ। যে হার 
স্িতে সৌন্দর্য্য বর্ধণ করিবেন,তাই তিনি 
সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিলেন । সূর্ধ্য চন্দ্র দেখ, 
বৃক্ষ লত। দেখ, অশ্ব প্রভৃতি পশু দেখ, কি 

সৌন্দধ্য ছাইয়া রহিয়াছে । সকলের অ- 
পেক্ষা মনুষ্যের_ স্ত্রীপুরুষের শরীরে দেখ, 
কি অনুপম সৌন্দধ্য দিয়াছেন । আবার 

শরীনকে কেমন আঁত্বার উপযোগী করিয়া- 

ছেন; সেই উপযোগিতা ভাবিতে গেলে 

আশ্চর্য হইতে হয়। হস্তের একটা 

বৃদ্ধান্ৃঠঠ না থাকিলে হস্তের কার্ধ্য অতি 
সংক্ষেপ হুইয়। পড়িত। জন্তরা তৃণগুল্ম 
আহার করিবে, তাহাদের মস্তক নিন্সমুখ 

হওয়। আবশ্যক, তাই তাহাদিগের মস্তক 

নিন্মমুখ হইল; কিন্ত মনুুষ্যের চক্ষু উপ- 
রের দিকে চাহিবে, দেখিবে অনন্ত 

আকাশ, তাই ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর জ্ঞা- 
নের উপবুক্ত উন্নত শরীর করিয়৷ দিয়া- 
ছেন। 

৬্াঁন বলিলেই তাহার ইচ্ছা চাই-_ 
জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা । অড়ের শক্তি কার্ধ্য- 
কারণে বদ্ধ হইয়া গতিতে প্রকাশ পায়, 
কিন্ত জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা । এই ইচ্ছ। লাভ 
করাতে মানুষ নাঁধীন হইয়! শিয়াছে। 
প্রকৃতির ইচ্ছা নাই। প্রথমে প্রাণপন্ক 
(:০/০450) স্ষ্ট হইল) তাহার পরে বৃক্ষ- 

তবযোবন পিক 
 শিলিশীশিী পলক শপ সপ সস, ৮৯ 

বিজ্ঞানাত্মার অরষ্টা, পাত! গ্রতিষ্ঠা | বিজ্ঞা- 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

পল সাপে সী পা পিাাাশী সপ 
পপ পা ৪ 

লতা স্ষ্ট হইল; পরে জলজস্ত পশুপক্ষীর 

স্ষ্টি হইল । এইরূপে ক্রমে প্রথম মনুষ্য 
স্্রীপুরুষ স্য্ট হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
তাহারা আপনাদিগকে পোষণ করিতে 

না পারিয়াছিল, যতক্ষণ তাহারা স্বীয় 

ইচ্ছামতে কাঁধ্য করিতে অক্ষম ছিল তত- 
ক্ষণ পৃথিবাই তাহাদিগের মাত ছিল। 
যখন তাহাদিগের শরীর উপযুক্ত হইল, 
তখন তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে 

কাধ্য করিতে লাগিল ; আপনার অভাব 

আপনাকেই পুরণ করিতে হইল। ঈশ্বর 
প্রথমে এমন স্থানে মানুষকে স্থষ্টি করি- 
যাছিলেন, যেখানে প্রচুর ফল বিদ্যমান 
ছিল। যখন সেই প্রথম মনুষ্যের জ্ঞান 
্রন্ফ,টিত হইল, ঘখন “আমি” বলিয়। জা- 
নিল, তখন মে আপনার ইচ্ছানুপারে কল 
আহরণ করিতে লাগল । ক্রমে বিজ্ঞানের 

প্রভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া নকল অভাব 

পুরণ করিতে লাগিল ; ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের 
স্কুঙ্ডি হইতে লাগিল। প্রথমে সে ফল মূল 
খাইয়। পুক্ট হইল, তাহার পরে তাহাকে 
পশুদিগের মহিত সঙ্গাম করিয়া আহার 
গ্রহ করিতে হইল। এমন স্তর দেখ! 

গিয়াছে, যেখানে সকল প্রকার সংসারের 

প্রয়োজনীয় উপকরণই প্রস্তর নিশ্মিত_ 
এইখানে দেখিতেছি বিজ্ঞানের কাধ্য 

ভালরূপ আ'রস্ত হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে 
বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে । এই প্রস্তর- 

স্তরের অনেক পরে লৌহ-অস্ত্র পাওয়। 
গিয়াছে, সুতরাং তখন অগ্নির আবিষ্কার 

হইয়াছে । মানুষ এই অবস্থায় অনেক 
উন্নত হইয়াছে । 

_ ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ও 
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দ্বিষক্টি তম সান্বংসরিক ব্রাহ্মনমাজ। 
১১ মাঘ রবিবার ব্রাহ্ম সন্বৎ ৬২। 

প্রাতঃকাল। 

প্রথমে অর্চন। হইলে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাস্থলে দণ্ডায়মান 

হইয়া এই বক্তা পাঠ করিলেন । 
ঈশ্বরকে প্রার্থন। কর-_-লাভ করিবে। 

আজ আমাঁদিগের ত্রন্ষোৎসবের দিন। 

আজ আমাদিগের মহ! আনন্দের দ্রিন। 
এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং 

০০০ 

ব্রহ্ম; তিনি আজ এখানে, আমাদের 
সম্মুখেই উপস্থিত আছেন, তাঁই আজ । 
এখানে এত আনন্দ, এত উৎসব-তকোলা- 

হল; তাই আজ দেখিতেছি যে, 
সকলেরই মুখে আনন্দের বিমল প্রভ। 

প্রকাশ পাইতেছে__নিরানন্দ এস্থান হ- 

ইতে বহু দুরে পলায়ন করিয়াছে । আজ 
বাহিরেও যেমন পত্র পুষ্পাদি দ্বার সমস্ত | 
স্রসজ্িত কর! হইয়াছে, আমর। আমাদের 
আত্মীকেও দেইরূপ পবিত্রতা ও শ্রীতি- 
পুষ্পের দ্বার সুসজ্জিত করিয়া এখানে 

উপস্থিত হুইয়াছি। আজ ছুঃখশোক, 

পাপতাপ সকলই ভুলিয়া গিয়া; আজ 
নিরানন্দরূপ ধুলিরাশি গাত্র হইতে ঝাড়িয়।! 
ফেলিয়! অন্তত ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ- 

সাগরে অবগাহন করিতে এই উৎসব- 

ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। 
আমরা যখন চাহিয়া দেখি যে, এই 

এতগুলি বন্ধুজনে ব্রন্মোতৎসব উপভোগ 

করিবার জন্য, ব্রন্মের উপাসনায় যোগ 
দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তখন 

হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। এই শুভ 

১১ই মাঘে ব্রাহ্ষলমাঁজ প্রথম প্রতি- 

চিত হয়। ব্রাঙ্মপমাজের তখনকার অব- 
স্থার লহিত বর্তমান অবস্থার তুলন! 

সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। 

করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা। তোধ 

হয় উপস্থিত সভাদিগের কাহারই অবি- 
দিত নাই যে নান! গুরুতর বিপদ অতিক্রম 
করিয়! ব্রাক্ষমমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। 

কিন্তু যখন ব্রান্মনমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তখনও তাহার বিপদের অবসান হয় নাই। 
₹ এনও কেহ জাতিচ্যুত "ইবার ভয়ে ব্রাহ্ম 
সমাজের ভিতরে প্রনেশ করিতে সাহস 

করিত না । সেই একদিন গিয়াছে; আর 

অজ দেখি যে, শত শত লোকে ত্রন্ষোৎ- 

সব দেখিবার জন্য আকুল। ঈশ্বরের 

কেমন করুণ] প্রকাশ পাইতেছে। 

যে ঈশ্বরের কৃপাবলে এতট। পরিবর্তন 
হইতে পারিয়াছে, তাহাঁরই করুণার উপর 
নির্ভর করিয়া আমরা মুক্তকণ্ে দোঁষণ! 

করিতেছি ঘে ত্রাহ্গধর্ম্ের জয় হইবেই 
হইবে! পারমার্থিক সত্য যাহা কিছু, 
তাহাই ব্রা্গধর্ম; অতএব সত্যের জয় 
হুইবে না, ত্রাঙ্মধর্ম্ের জয় হইবে না তো 
জয় হইবে মিথ্যার £ “সত্যমেব জয়তে 
নানৃতং” সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় 
হয় না। আমর যখন মিথ্যার প্রশ্রয়দ।ন 

করিয়া জয়লাঁভের আশ! করি, তখন ইহা! 
মনে থাকে না যে, সেই সত্যন্বরূপ পরমে- 

শ্বর আপনার ন্যায়রাজ্য হইতে মিথ্যাকে 
দূর করিয়া সকল দুরাশাই নির্মল করি- 
বেন। তবে তাহার উদ্দেশ্য এই যে 

আমরা নিজে ইচ্ছা পূর্বক সত্যের পথ 
অবলম্বন করি। 

্রান্মধর্ম্নের অধিষ্টাত্রী দেবতা সত্য- 
স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমন্বরূপ পরব্রহ্ধ ৷ 

ব্রান্মধন্ম ব্রন্ধকে কেন্দ্র করিয়। জ্ঞানের 

অটল ভিত্তির উপরে দগায়মান আছে; 
ইহার বিস্তার প্রীতির উপর। ব্রাহ্ধধর্মের 

কোন ধন্ম 

মনুষ্যপুজা করিতে বলে, কোন ধর্ম বা 
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ভূত পূজা আর কোন ধর্ম বা মূর্তিপুজার বিস্তত টা কিন্তু ঈশবর-রীতিই এই 

আদেশ করে । এই সকল ধর্ম, পুস্তকাদি সকলেরই অবলম্বন। ইহাঁরি জন্য আমি 

দ্বারা সীমানদ্ধ হইয়াছে, প্রকৃত সত্য সকল | পুনরায় বলিতেছি যে, ব্রান্মধন্মের জয় 

মনুষ্যপৃ্গা প্রভৃতি কুসংস্কারের দ্বারা | হইবেই হইবে। 
আচ্ছাদিত ভইয়া উপধর্মে পরিণত হই- ব্রাহ্মধর্ম্ের আোত, সত্য ভাবের আত 
য়াছে। কিন্ত ব্রাঙ্গধর্মের সহিত জ্ঞানের | কি চিরকালের জন্য কেহ প্রতিরুদ্ধ করিয়া 
বিরোধ নাই। ত্রান্গধর্ট্ের পুস্তক ঈশ্বরের ! রাখিতে পারে? কখনই নহে । এই 

রচিত এই ন্বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও মানবাত্মা | আোত একদিন সমস্ত জগতের মরুভূমিকে 
বিশ্বকার্ধ। পর্য্যালোৌচন। করিয়া, আত্মতত্ব | ডুবাইয়! দিয়! শস্যশ্যামল। করিয়। তুলিবে। 
পর্য্যালোচন। করিয়া যতই জ্ঞানলাভ হইবে, ; চারিদিকে চাহিয়া দেখি, চীন, জাপান, 

্রাহ্মধন্্ম তাহাই আদরের সহিত স্বীকার | জন্্মীণি, ইংলগু, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ 
করিবেন । অনস্তজ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানকে ূ - নান। স্থানেই ত্রাহ্মধর্ম্নের উৎস খুলিয়া 
যে ধর্ম সীমাবদ্ধ করিতে যায়, সে ধর্ম; গিয়াছে। এই সকল উৎস হইতে এখন 
্রাহ্মধন্্ম নহে । জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ক্ষত ক্ষুদ্র নির্বরিণী প্রবাহিত হইতেছে। 
সঙ্গে ব্রাঙ্গধন্মও উন্নত আকার ধারণ কিন্তু এমন এক দিন আঁপিবে, যে দিন 

করিবে । ত্রাহ্গধর্ম্নের উন্নত ভাব সকল . এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আ্োত মিলিত হুইয়। 
আমাদের সকলেরই অন্তরে অবিনশ্বর অ- . এক মহাঁআ্োতে পরিণত হইবে এবং সসা- 
ক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; জ্ঞানের কার্য ; গর পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিবে । এই 
সেই সকল ধর্্দভাবকে উদ্দীপিত করা । | দিনের কথা স্মরণ করিলেই আমাদের 

ইহারি জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্ন- | আত্ম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠে; এই 
তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্ধধর্মও উন্নত আকার | দিন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে আমাদের 
ধারণ করিবে। জ্ঞান ও প্রীতির পূর্ণ ; কত-না স্পৃহা জন্মে । 
আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর; এই জন্য জ্ঞান ও কিন্তু বন্ধুগণ, বর্তমানকালের অবস্থা! 

প্রীতির উন্নতিও অনন্তকালব্যাপী। ব্রাহ্ম- । দেখিয়া আমাদিগের কি মনে হয় না যে 
ধন্মও যখন এই জ্ঞান ও প্রীতির উপরেই ! এই দিন আদিতে এখনও অনেক বিলম্ব 
দণ্ডায়মান, তখন ব্রাহ্গধম্মেরও উন্নতি . আছে? তবে আমরা ইহ! বলিতে পারি 

অনন্তকালব্যাপী। এই উন্নতির অর্থ, ইহা: যে, করুণাময় পরমেশ্বর এই শুভ দিন 
নহে যে ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল পরিবর্তিত । অতিশীত্র আনয়ন করিবার অধিকার ও 

হইবে কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের ; ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন । 
আত্মার অস্তরস্থিত ধন্মভীব সকল একে | আমর! সকলেই যদ্দি এই অধিকার ও ক্ষম- 
একে জাগ্রত হুইয়! উঠিবে। আমাদের ; তার উপঘুক্ত ব্যবহার করি, সত্যধর্্ে 
আত্মা যতই ধন্মভাবে পরিপুষ্ট হইবে, | আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বরেরই নিদিষ্ট ধর্ম 
ততই আমাঁদিগের জীবজন্ততে দয়া 'ও ম- ; পথে চলি, তবেই আমরা আমাদের আঁ- 
নৃবষ্ প্রীতি বর্দিত হইবে; ততই আমরা | আ্বাতে ঈশ্বরকে তাহারই প্রপাদে প্রত্যক্ষ 

মানবের ভ্রাতৃভান উপলদ্ধি করিতে সক্ষম"| অনুভব করিতে সক্ষম হইব ; তাহার প্র- 

হইব এবং ততই ক্রাহ্ষধর্মের প্রভাব | সাদের নির্ঝর আমাদের মন্তকে বধিত 

সস শপ পপ টে 

পাশ শপ ৮০ শী পপ পপসপি্্প সি 

পপ“ প_. ০ 

? 
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হইবে। বর্তমান কালে ধর্দ্দের প্রতি কে- 

মন এক অশ্রদ্ধার ভাল আনিয়া সমাজের 

গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে । আমাঁ- 

দিগের কর্তব্য যে আগর! সকলেই দুট- ৰ 

প্রযত্ব হইয়া! হৃদয় হইতে এই অশ্রদ্ধার 

ভাবকে দূর করিয়া তৎ্পরিবর্তে ধর্মোর 
বিমল ভাব গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সভাঁতে ; 
আত্মাকে পূর্ণ রাখি । যে দিন জগতের 

লোকে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জনা বা- 

কুল হইবে, ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র 
উপাঁদ্য দেবত। করিবে, ঘমেই দিনে, 

সেই শুভদিনে এই জগত হইতে দণ্ডভয় 

তিরোহিত হইবে ; প্রীতিশাসনের প্রভাবে 

মর্ত্যলোক স্বর্গলোক হুইয়! যাইবে । 
ঈশ্বরের প্রসার্দে জীবনকে কৃতার্থ 

করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার প্রকাশ-- 

তাহার প্রশান্ত আবির্ভাব আত্মীতে অনু- 

ভব করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগের 

নিশ্চেউ হইয়া থাকিলে চলিবে না। 
আমর যত্ব করিব না,নিশ্চেক্ট ভাবে অলস- 

ভাবে কাল যাপন করিব আর ঈশ্বরের 

প্রসাদ যাচ্ঞা। করিব--ইহা করিলে চ- 

লিবে না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হুইলে 
বিশেষরূপ সাধন। করিতে হইবে । অশ্রু 

বারিতে হৃদয়ের পাঁপতাপ ধৌত করিয়। 

ব্যাকুল ভাবে তাহাকে প্রার্থনা করিতে 

হইবে। 

ণনায়মাত্ব। গ্রবটনেন লতভ্যোন মেধয়। ন বনুন। শ্ররতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্ন্তশ্তৈষ আত্মা বৃণুতে 

তনু স্বাম্॥ 

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধ! দ্বারা, 

অথব! বহু শ্রবণ দ্বার এই পরমাতআ্মাকে 

লাভ করা যায় না; যেসাধক তাহাকে 

প্রীর্থন1 করে, সেই তাহাকে লাভ করে। 
 পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম- 

স্বরূপ প্রকাশ করেন। কেবল বাক্যের 

সা্ৎসরিক ত্রান্মপমাজ ২০৫ 

দ্বার] তাহাকে লাভ করা যায় না। মন 

তাহাকে গ্রহণ করিতত পারে না; তখন 

বাক্যই বাকি প্রকারে তাহাকে বলিতে 

পারিবে ? বাক্য ভাহাাকে বলিতে পারে 

না। মন তাগাকে মনন করিতে গিষ। 

শিরস্ত হয়। আমরা হয়তো ব্রন্ম-জ্ঞান 

সম্বন্ধে পঠিনন বা আতর অনেক কথা শুক- 

পক্ষীর ন্যায় আওড়াইয। যাইতে পারি; 

আমর! হয়তে! ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা তত্ব 

কথা বলিয়া, বক্তা করিয়া সকলের 

সমক্ষে আমাদের ধান্মিকতার পরিচয় 

দিতে পারি, কিন্তু যদি ঈশ্বরকে বাস্তবিক 

হৃদয়ে একটীবারও অনুভব করিতে চেষ্টা 
নাকরি; যদি তাহার প্প্রয়কার্ধ্য সাধন 

না করিয়া তাহার মঙ্গলম্মবরূপ প্রেমস্বরূপ 

অবগত না হই; ব্রহ্গজ্ঞানকে হদয়ঙ্গম না 
করি, ব্রহ্মতত্ব সকল প্রত্যক্ষ অনুভব ন! 

করি, তবে সহজ বক্তৃতা দ্বার আমর! 
নিজেও ব্রন্ষের পথে যাইতে পাঁরিব না 

স্থতরাং অপর কাহাকেও ব্রহ্মপথের পথিক 

করিতে পাঁরিব না। “যদি তাহাকে পাঁই- 
বার নিমিত্ত অনুরাগ ও যত্ব না থাকে) 

তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর 
উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই 

তীহাকে লাভ কর যায় না। যিনি পিপা- 

সাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া! এ- 
কান্তে তাহাকে প্রার্থনা করেন, তীাহা- 

রই সন্নিধানে পরমাত্বা আত্মস্বরূপ প্রকাশ 

করেন ।” 

ঈশ্বর সকলেরই আত্মীরূপ উজ্জ্বল পবিত্র 
সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; কিন্ত 

আমর যখন বিষয়-কোলাহলে মত্ত থা- 

কিয়, ধনমাঁনের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থা- 

কিয়] তাহার ধীর স্তুমন্দ্র আহ্বানের প্রতি 

মনোযোগ প্রদান না করি, তখন তীহা'র 

আবির্ভাব আমাদিগের নিকটে স্ম্পক্ট- 
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রূপে প্রতিভাত হয় না। যে সাধকের 

প্রাণ সেই স্রেহময়ী জননীকে না! দেখিয়া 

আকুল হুইয়! উঠে; যে সাধকের প্রাণ 

সেই প্রাণের প্রাগকে না দেখিয়া থাকিতে 

পারে না; পরমেশ্বরের জন্য যাহার প্রা- 

ণের টান” হইয়াছে, তাহারই নিকট মেই 

মঙ্গল-ন্বরূপ পরমপুরুষ আপনার মঙ্গলমূর্তি 

প্রকাশ করেন। যখন আমরা প্রাণের 

সহিত, হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব ঘে 

«“পহিকের স্থখ যত জানি তায়, কাজ 

নাই পেন্খে সে ধনে, হারায়ে জীনন- 

শরণে জীবনে কি কাজ আমার,” তখনই, 

অ.মর। জানিবার পূর্বেই, তিনি আমাদের 

আত্মাতে আবিভূতি হইয়া শুন্যকে পূর্ণ 
করিবেন । আহ! তাহার কি করুণ! ! 

আমরা প্রার্থনা করিবার পুর্ব হইতেই 
সেই দেবদেব আমাদের অভাব বুঝিয়। 

পৃথিবীকে ধনধান্যে পূর্ণ রাখিয়াছেন, নদী 
সমুদ্রকে অগাধ জলের আধার করিয় 

দিয়াছেন, আমাঁদগকে বায়ুর সাগরে বে- 

ষ্টিত রাখিয়াছেন। আবার যখন আমা- 
দের আত্মাতে তীহাঁকে লাভ করিবার 

প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইবে, তখন সেই 

ভক্তবৎমল পিতা কি দেখ! ন! দিয়! থা- 

কিতে পারিবেন? আমাদের তর্কের কি 

প্রয়োজন ? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি- 

লেই জানিতে পারি যে, তাহাকে হৃদয়ের 

সঙ্গে ডাকিলে তিনি স্বয়ং আপনাকে 

দিয়াও শুন্য হৃদয় পুর্ণ করেন কি না। 
ত্রদ্মনাধন যদিও অত্যন্ত কঠিন,তথাপি 

আঁমাদিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র 
কারণ নাই। আমাদিগকে ধৈর্য ও সহি- 

ফুতা অবলম্বন পূর্বক ব্রন্ময়াধন করিতে 

হইবে । যখন অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা ক- 
রিতে আমাদিগের কত পরিশ্রম, কত 

অধ্যবসায়, কত আত্মচেষ্টা আবশ্বাক হয়, 

তন্ত্ববোধিনী পত্রিক। 
৩ ্্ ্স্্্্উস্্রর্ 

১৪ কল্প, ১ চাগ 

তখন যে বিদ্যা সকল বিদ্যার ভিত্তিভূমি, ' 

ঘে বিদ্যা সর্ধববিদা-এতিঠ।) সেই ত্রন্গ- 
বিদ্য। আয় করিতে আমাদিগের কত-ন। 

পরিশ্রম, কত-না অধ্যবসায় আবশ্বাক । আ- 

মাদিগের চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বরের করুণ! 

আমাদিগের সহায় হইবে । আমরা যদি 

ধন্মপথে থাকিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি, 

তবে ধম্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট 

লইয়া যাইবেন। আমর! যদি ঈশ্বরের 

পথে আন্নচেক্টায় একপদও অগ্রপর হই, 
তবে তিনি স্বয়ং আমাঁদিগের হস্তধারণ 

করিয়। সহত্রপদ অগ্রসর করিয়। দিবেণ। 

তাহার এমনই করুণা, আমাদিগের 

উন্নতির জন্য তিনি এমনই সচেষ্ট | 

আমাদিগের এই ব্রহ্ষোৎ্মব তাহার 

করুণার বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমনও সময় গ্রি- 

মাছে, যখন ব্রান্ষপমাজে প্রবেশ করিলে 

জাতিনক হইবার বিলক্ষণ ভয় ছিল-_ 
সময়ে সময়ে বিরোধী পক্ষের হস্তে প্রাণ- 

নাশের পর্ধ্যন্ত ভয় হইত। রামমোহন 
রায় তখন প(তদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা কেবল- 

মাত্র শ্রবণ করাইবার উদ্দেশে, ত্রাহ্গ- 

সমাজে উপস্থিত থাকিলেই তাহাদিগকে 

উপযুক্তরূপে অর্থদান করিয়া সন্ভষ্ট করি- 

তেন। কিন্তু আজ আর এক কাল আপি- 

যাছে। আর সেই মঙ্কোচ ভাব নাই। 
এখন সকলেই ব্রহ্মোৎমবে যোগদান করি- 
বার জন্য আকুল। ইহাতে সেই দেবাধি- 
দেবেরই মহিমা, তীহারই করুণ প্রকাশ 

পাইতেছে। তাহার এই করুণার উপরে 
নির্ভর করিয়াই আমর! মুক্তকণে ঘোঁষণ! 
করিতেছি যে, ব্রান্ষধন্দ্ের জয় হইবেই 

হইবে । আমাদের সমকালেই হউক, 
কি পরেই হউক, ইহার জয় হইবেই-_- 
ইহার অগ্নিআোতকে কেহই বন্ধ করিতে 
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পাঁরিবে ক ঞ্খন যদি আমরা এই 

ব্রাহ্মধন্মকে সাদরে গ্রহণ করি, এবং 

জীবনে পরিণত করি, তবে আমরাই ইহার 
শু5 ফল প্রত্যক্ষ করিব; ধাঁহার প্রসাদে 

আমর৷ বিদ্যা, বুদ্ধি ও টে প্রতি সকলই 
পাইয়াছি, তাহার আদিষ্ট পথে চলিয়! 

আমর! আপনারাই কৃতার্থ হইব এবং 
ভবিষ্যঘ্ংশের অনন্ত উন্নতিলাভের নথ 
উম্মুক্ত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে ঈশ্বরকে 
অহরহ ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকব । 

তাহার করুণা আমরা, আমাদিগের 

প্রত্যেকের জীবনে কত-ন। প্রত্যক্ষ করি- 

তেছি। আমাদিগকে তিনি যে আম্মা 

দিয়াছেন এবং এই আত্মাকে যে তাহার 

সহবাসের অধিকারী করিয়াছেন, ইহা কি 

তাহার কম দয়া? এই যে আকাশে 

আমাদিগের এই সৌর জগতের ন্যায় কত 
শত জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, ভাবিয়! 
দেখিলে আমাদিগের ক্ষুদ্রতা কেমন স্পন্ট 
উপলব্ধি হয়-_তখন আমর ঘেন কোথায় 

লুক্কারিত হইয়া! পড়ি। কিন্তু সকলের ৷ 
প্রভূ সেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিলে 
«পঙ্গু্লজ্ৰয়তে গিরিং” পঙ্গু যে, 

উন্নতশুঙ্গ পর্বত সকল অতিক্রম করিতে 
পারে। আমর! ক্ষুদ্র হইয়াও মহাঁন্ হই- 
যাছি; তাহারি প্রমাদে তাহাকে জাঁনিবার 

অধিকারী হইয়াছি--ইহা৷ অপেক্ষা আর 
কিসে আমরা মহান হইতে পারি? 

“তাহাকে জান! অপেক্ষা আমাদিগের জন্মের 

সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি 
যে আমাদিগকে তাহাকে জানিবার অধি- 

কার প্রদান করিয়াছেন, ইহ! তাহার স- 
কল কৃপার প্রধান কপা। আমরা এই 

ক্ষুদ্র তিমিরারৃত পৃথিবীর জন্ত হইয়! সক- 
লের অতীত, সত্যন্থন্দর মঞ্গল পুরুষকে 

সাম্বংসরিক ব্রাহ্মঘমাঁজ 

ই 
২০৭ 

পশৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?” 
তাহাকে যুদি না জানিলাম, তাহার প্রেমে 

মগ্র না রহিলাম, ও তাহার প্রতিষ্ঠিত 

ধন্নীচরণ ন। করিলাম; তবে আমাদের 

কিহইল? অপূর্ণ স্বভাবে ত্রেম স্থাপন 
করিয়। কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে ? 

ভ*্যাদিগের যতটুতু শক্ত আছে, দেই 
অন্ুসারেই যদি আমরা €.ঠাঁর অধ্যবসায় 
নহকারে সেই পূর্নস্বজ্গ পরমেশ্খরকে জা- 

নিতে চেষ্টা করি, তাহাঁতেই প্রীতি স্থাপন 

করিতে শিক্ষা করি এবং ভীাহারই প্রিয়- 

কাধ্য সাধন করিতে যত্রবান্ হই, তবে 
তাহাতেই আমাদিগের উন্নতি-_-অনন্ত- 

কালেও আমরা এই উন্নতির পথ হইতে 

বিচ্যুত হইব না। যে আত্ম তাহার 
কণামাত্র কৃপাবারি হৃদয়ে ধারণ করিগ্া 

৷ রাখিবে, তাহারই অনন্ত উন্নতি-_-সেই 
আত্ম। স্থন্দর হইতে স্থুন্দরতর বেশ ধারণ 

করিবে। 

আমাদের সম্মুখে বসন্তকাল উপস্থিত। 

যাহার ইচ্ছাতে প্রভাতের উদীয়মান সূর্ধ্য 
আপনার কিরণচ্ছটায় পূর্বগগনকে রঞ্জিত 

সেও 

জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের 

করে; প্রভাতের স্গন্ধবাহী স্থরশীতল সমীরণ 

বাহার মঙ্গলবার্ত। ম্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে 

আনয়ন করিয়া ভূলোকের সহিত ছ্যুলো- 

কের মিলনসাধন করে, তাহারই ইচ্ছাতে 
এই বসন্তকালে বৃক্ষ সকল পুরাতন জীর্ণ 
পত্র পরিত্যাগ করিয়। নূতন পত্রপুষ্পে 

শোৌভমান হয় | এই জন্য বসস্তকালকে 
প্রকৃতির উৎ্সবকাল বল। যায়। আজ 

আমাদিগেরও উৎসব- ব্রহ্মোৎসব আ- 

সিয়াছে; এই ব্রহ্ষোৎসব আমাদের সক- 
লেরই হৃদয়ে আনন্দবিধান করিতেছে । 
আমরা এখন কি করিব? আমরা কি 

কেবল উৎসব প্রাঙ্গনকে স্থসজ্জিত ক- 

রিব ? না, তাহা নছে। আমাদিগের 
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এই উৎসব বিশেষভাবে আত্মার উত্মব 
এই কারণে আমরা আত্মাকেও আজ নুতন 
সজ্জায় স্বসজ্জিত করিব । আমরা আজ 

পুরাতন বৎসরের জড়ত]1 ও মাঁলনতা অ- 

স্তর হইতে দূর করিয়! আত্মাকে ঈশ্বরে 
প্রীতি ও তাহার পপ্রয়কাধ্য সাধনে চির- 

নূতন উৎসাহ ও চির-নৃতন উদ্যমের দ্বার! 

পূর্ণ রাখিব । এইরূপ আত্মাকে, শরী- 
রকে ও মনকে পুরাতনের ম্বৃতপ্রায় অবস্থা 

হইতে নৃতনের জীবন্ত অবস্থাতে আনয়ন 
করিতে পাঁরিলে, তবেই ব্রন্ষোৎমবের 

সার্থকত। হইবে । 
আমরা জানি যে, ব্রন্মের নামে সক- 

লেই আজ নবোৎসাঁহে উৎসাহী হইবেন, 
নববলে বলীয়ান হইবেন ; কেবল যাহ'র। 

বৈষয়িক ব্যাপারে নিতাস্তই মত্ত থাকিয়। 
আত্মাকে মৃতপ্রায় ও অসাড় করিয়া রাঁখি- 

যাছেন, তাহারাই আজ আনন্দরাশির 

দ্বারা বেষ্টিত থাঁকিলেও ব্রহ্মানন্দ উপ- 

ভোগ করিতে পারিবেন না। যেমন শুক্ক 

রুক্ষ পত্রপুষ্প-শোভিত হয় না, সেইরূপ 
শুক্ষ হৃদয়ও অম্বতময়ের অন্বতবারিতে 

সিক্ত না৷ হইলে আর বিকমিত হয় ন|। 
হে পরমাত্মন্! আজ এই উৎসবের 

দিনে হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও,আত্মাকে 

উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দদ্বরূপ ! 

আজ আমাদের সকলেরই আত্ম! যেন 

তোমার সহবাস-জনিত বিমলানন্দ উপ- 

ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের 

শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, 

আত্মাতে শক্তি দাও যে, তোমার প্রতি- 

ঠিত ধন্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে 

নগরে, গৃহে গৃহে প্রগার করিয়। স্থবিশ।ল 

এই ভারতবর্ষে এক স্থদৃঢ়ভিন্তি ধন্মরাঁজ্য 
সংস্থাপন করিতে কৃতকাধ্য হই । আমা- 
দিগের এই প্রার্থনা মফল কর। 

রস, আচার 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা! ১৩ কড়া, ১ ভাগ 

চন্দরতপন ধাঁহার মহরহ আরতি করি- 

তেছে, ভূলোক ও ছ্যলোক যে দেব- 

দেবের চরণবন্দন1! করিতেছে, যে দিন 

ভারতের প্রতি গৃহ হইতে তাহার আরতি- 

গীত সকল উত্থিত হইবে, সেদিন কি শুভ- 
দিন! হে দয়াময়! এই দরিদ্র ভারতবর্ষে 
ঘেই শুভদিন সত্বরেই প্রেরণ কর--সেই 
শুভপদিন প্রেরণ কর। আমাদের আর 

অন্য কোন প্রার্থন। নাই। 

ও একমেবাদ্িতীয়ং ৷ 

পরে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় নিন্সোক্ত প্রকারে সকলকে 

উদ্বোধিত করিলেন । 

আজ চারিদিকে কিসের এত আনন্দ 

কোলাহল । আজ কোথা হইতে উদ্যম 

উৎসাহে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
রোগে আকুল শোকে কাতর এই পরা- 
ধান ভারতে কে আবার নুতন প্রাণের 
সঞ্চার করিয়া দিল। কিসের নিমিভ 

এই পবিত্র উৎসব আঁমোদে সকলে উন্মত্ত- 
প্রায় হইয়। উঠিলেন। পাপী পুণ্যবান 
ধনী দরিদ্র কিসের জন্য আজ আত্মবিস্মৃত 

হইয়। অনুরাগভরে পরস্পর পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করিতেছেন। 

আজিকার এই শুভদিনে শুভলগ্নে 

মহাতসা রাজ। রামমোহন রায় অরণ্যের 

খধিগণ-পরিমেবিত একেশ্বরবাদ সজন ন- 

গরে আনয়ন করিয়াছিলেন, স্বর্গের সো- 

পান-__মুক্তির দ্বার জনসাধারণের নিকটে 

উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, জড়বাঁদ অবতারবাদ 
ও মূর্তিপুজীর কঠিন নিগড় হইতে অমর 
আত্মার বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন তাই 

১১ মাঘের পবিত্র প্রাতঃকাল আমাদিগের 

এত প্রিয়,অদ্যকার প্রাতঃসূধ্রের উদয় এত 

সস 

€ 
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তৃপ্ডিপ্রদ। বহুকাল পরে আমাঁদিগের প- 
বিত্র ব্রান্ধধন্ম কুসংস্কারের মোহজাল, কল্প- 

নার প্ররোচনা তৃচ্ছ করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গল 

আশীর্বাদ বহন করিয়া, আমাদের মনশ্চক্ষুর 
' সম্মুখে আবিভূতি হইয়াছেন। অদ্যকার 
দিনে ব্রাহ্মধন্মের প্রসাদে মানবাত্না আপ- 

নার পরম কল্যাণ চরম গতি দেখিতে 

পাইল। তাহার মোহ-আবরণ ছিন্ন ভিন্ন 

হইয়! গেল। কারামুক্ত বন্দী মুক্তির দিন 
স্মরণ করিয়া যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! 
উঠে, তেমনি আজ আমাদের মাঁনসবিহঙ্গ 

দিব্য আকাশে প্রেমচন্দ্রকে দর্শন করিয়া 
উল্লসিত হইয়! উঠিতেছে। সে আনন্দ 
তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র বেলাঁভূমি অতিক্রম 

করিয়। উচ্ছসিত হইয়া পড়িতেছে | মনু- 

ষ্যকে জানাইয়। তাহার তৃপ্তি নাই, ব্যাকু- 
লতার পরিসমাপ্তি নাই, তাই অম্বতভোজী 

দেবতাগণকে তাঁরম্বরে আহ্বান করিয়! 

বলিতেছে 

শৃণস্ত বিশ্বে অমৃতসা পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি 

তন্থ,:| বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আধিত্যবর্ণং তমসঃ 

পরস্তাৎ। 

হে অস্বতৈর পুত্র সকল, তোমর! স- 
কলে শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত 

জ্যোতির্য় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। 
যাহার কৃপায় আমরা আত্মার পরি- 

সেব্য সত্য ধর্ম লাভ করিয়াছি এই প্র- 
শান্ত প্রাতঃকাঁলের সৌন্দর্য্যে তাহার স্সিগ্ধ 
গম্ভীর ভাব সন্দর্শন কর। এই লতাপল্লবম- 
গত উপাসনাক্ষেত্রে তীহার উজ্জ্বল প্রকাশ 
সকলে জীবন্তরূপে অনুভব কর। যিনি 

পুণ্যের পুরস্কর্তী, পাপের একমাত্র মোচ- 
য়িতা, ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রের একমাত্র 

তরণী তাহার বিশেষ করুণা সকলে আজ 
প্রত্যক্ষ কর। তিনিই আমাদের উৎ- 

সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । “মধ্যে বামন- 

সাহ্বংসরিক ব্রাহ্মলমাঁজ 
সা নস 

রসি 

২০৯ 
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মানীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে” দেবতারা 

তাহাকে আপনাদের €কন্দ্রগত করিয়! 

নিত্যকাঁল উত্সব আমোদ উপভোগ করি- 

তেছেন। আইন, আমরা তাহাকে ঘিরিয়া 
প্রীতিচন্দনচর্চিত হৃদযথালভার ভক্তি- 

পুষ্পহার তাহার চরণতলে অর্পণ করি। 

আইস, ঙ।হার উপ।ণ্লাস়্ প্ররৃত্ত হইয়া 
জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি। 

সপ্ত 

পরিশেষে ভক্তিভাজন আচার্য শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা করি- 
লেন। 

সন্ঘংমরের পর আবার আমর। আমা- 

দের এই উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়। 
অগতের অধিদেবতা এবং আমাদের 

হৃদয়ের অধিদেবতা আত্মার অন্তরাত্া 

পরমাত্মার পুজা! করিয়া অদ্য কত ন| 
আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যিনি 

আমাদের কাহাকেও এক মুহূর্ত কালও 

বিস্ৃত নহেন তাহাকে আমরা স্মরণ করি- 

তেছি_-যিনি আমাদিগকে নিয়তই চক্ষে 
চক্ষে রক্ষা করিতেছেন তীহার প্রতি আমর! 

ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করিতেছি-্যাহার প্রেম 

আমাদের আত্মার অমৃত জীবন,অদ্য আমরা 

সবান্ধবে সপরিবারে একত্র হইয়। তাহার 

চরণে প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতেছি__ 

আজ আমাদের আনন্দের সীম! কি? 
বর্ষে বর্মে আমাদের উপর তাহার এই 

যে প্রসাদবারি বর্ধিত হয়, ইহা দেবস্পৃহ- 
শীয় অম্বতবারি। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, 
যাহাতে তাহা আমাদের হৃদয়ের অভ্য- 
স্তরে প্রবেশ পায়, তাহার জন্য প্রস্তুত হও; 

মন হইতে বিষয় কামন! পরিমার্জন করিয়! 
অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রীতি জাগাইয়া 
তোলো; আমাদের জন্য আজ আমাদের 

পরমারাধ্য পরম দেবতার প্রপাদ।ম্বত-ভা- 
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গার কৰা প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

স্বিমল প্রেমরসাম্ৃত পান কর এবং কৃতার্থ 

হও। 

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল 

অবস্থায় আমাদের আত্মাতে অধিষ্ঠান 
করিয়। সন্মুখের পথ হইতে রাশি রাশি 
অমঙ্গল দুর করিয়া দিতেছ--আমাদের 

আত্মমকে শরীর মনের ছুর্গের অভ্যন্তরে 

অতীব যত্বের সহিত পরিপোষণ করিতেছ-_ 

আমাদের অন্তঠকরণে জ্ঞানধশ্ম প্রীতিভক্তির 

বীজ অস্ুরিত করিয়া আমাদের সম্মুখে 
অনন্ত উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া 

দিতেছ-_-তোমার মেই সকল অনুপম 

করুণ। স্মরণ করিয়া অদ্য আমরা সকলে 

মিলিয়! প্রণত মস্তকে তোমার চরণে প্রীতি 

ভক্তি কৃতজ্ঞতার পুষ্পরাশি বিকীর্ণ করি- 

তেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়। আমাদের সাম্বৎ- 
সরিক পুজ। গ্রহণ কর ; 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং | 

সায়ংকাল। 

শ্রদ্ধাম্পন্র প্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
নিষ্োক্ত বাক্যে সকলকে জাগ্রত করিয়। 

তুলিলেন। 

অসীম ধাহার করুণ, অনুপম ধাহার 

দয়! যিনি আমারদের সকলের সম্ভজনীয় 

মহান্ পুরুষ, যিনি আমা'রদের ইহুকালের 
নেতা, পরকালের সম্বল, অমর আত্মার 

একমাত্র অবলম্বন, তিনিই আমারদের 

অদ্যকার উৎসবক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দে- 
বনতা। তাহার অনুপম ন্নেহকরুণা পিতৃ- 

তাব, মাতৃবাৎসল্য আজ সকলে এখানে 

জানম্বল্যতররূপে অনুভব কর। খাঁহাকে 

লাভ করিবার জন্য শত শত নর নারী হাঁহা- 

কার করিতেছে, তাহাকে এই শোভার 

তত্ববৌধিনী পত্তি 
সপসমর পেপসি ৮ পপ? পপ আশ শা সপপআ। সপ্ত শা শি 

নদ সি 

১৩ কল্প, ১ তা? 

দে শা শপ শা 
সপ সপ সস চাস রে রাজি 

আগার পবিত্র গার গুপে দের্ীপ্য- 

মান দেখ । যাহার কৃপায় ব্রাহ্গধর্ম্মের 

পবিত্র আলোকে চারিদিক জ্যোতিক্মান 

হইতেছে, ভ্রমপ্রমাদ কুসংস্কীরের রাজত্ব 

তিরোহিত হইতেছে, মানব আত্মা গতি- 

মুক্তির সোপান পাইতেছে, শুষ্ক মরুময় 

আত্মাতে যাহার প্রধাদে প্রেমের প্রশ্রবণ 

উৎসারিত হইতেছে, তাহার দিকে আজ 

একবার প্রীতিভরে দৃষ্টিপাত কর। তাহার 
চরণে মত্তক অবনত কর। আঁজিকার 

শুভদিনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশে 

কুসংস্কারের গগ্ননব্যাপী ঘোর অন্ধকার 
তিরোছহুিত হইয়াছিল, সত্যের বিমল 

জ্যোতি চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, 

একেশ্বরবাদের স্বর্গীয় ভেরী ভারতক্ষেত্রে 
বহুদিন পরে নিনাদিত হইয়াছিল, ধর্মের 

দিকে সত্যের দিকে নকলের নয়ন মন 

আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই জন্য সেই পবিত্র 

দিন স্মরণ করিয়া আমীরদের এই উৎসব 

আয়োজন । 

সেই সত্যধর্্া পবিত্র পরমেশ্বর আমা- 
রদের এই ব্রাঙ্গধন্মের প্রেরয়িতা । তিনি 

যেমন মহান তীহার দান এই ধন্মও তে-. 

মনি উদার | ধখাঁহার কপায় এই সত্যের 

বিজয় নিশান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল, 
সত্যের বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত এই 
পবিত্র ব্রান্মধন্ম্কে যিনি আত্মার অব- 

লম্বন করিয়। দিলেন, ধাঁহার কৃপায় এই 
পতিত ভারতে প্রেমের বন্যা-_-সতোর 

আোত প্রবাহিত হইল, আজ তাহার 
স্লেহকরুণ] ম্মরণ করিয়। কৃতজ্ঞতার গুরু- 
ভারে মস্তক কি তাহার নিকট সহজেই 
অবনত হুইবে না? অদ্যকার উপাসনার 

জন্য কি আবার উদ্বোধন চাঁই। এই 

যে তিনি আমারদের আত্মীর অন্তরে বর্ত- 

মান। এই যেতিনি আমারদের এ্রীতি- 
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পুজা গ্রহণের জন্য এখনই এখানে উপ- 
স্থিত। বিষয়চিন্তা হইতে মনকে প্রতি- 

নিরৃন্ভ করিয়া আইল আমরা তাহাকে 

অন্তরে বাহিরে দর্শন করি। শ্রদ্ধাভক্তি 

কৃতজ্ঞতার বিকমসিত পুষ্প তাহার চরণে 

অর্পণ করি, ভীহার মধুর নাম গ্রহণ ক- 
রিয়া মনুষ্য জন্মের সাফল্য সম্পাদন 

করি । 

পরে শ্রদ্ধাম্পদ শীযুক্ত শম্তুনাথ গড়গড়ি 
এইরূপ প্রার্থনা করিলেন । 

হো! ত্রিভূবননাথ ; স্মরণে হয় আনন্দ ; 

আজি এই পবিত্র উৎসবের দিনে তৃমি ঘন 
ঘন ম্মরণ পথে জাগিতেছ। আমরা উপ- 

যুক্ত না হইলেও তুমি আমাদের হৃদয়ের 
লৌহময় কবাট ভেদ করিয়। তথায় প্রবেশ 

করিয়াছ। আমর! সহজে আজ তোমাকে 

হৃদয়ের মধ্যে পাইয়া উৎসাহের সহিত 
আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, “তুমিই বন্ধু 

তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার । তুমি 
স্থখ ভূমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাঁথার। 

“তুমি তআনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ নাশ 

শোক, তাপহরণ তোমার চরণ অশীম 

শরণ দীন জনার”” | তুমি কৃপা করিয়া আজ 

হৃদয় অধিকার করিয়াছ, তোমার গুরু- 

ভারে অবনত হইয়া আমরা তোমাকে 
প্রণাম করিতেছি । তুমি তোমার মঙ্গল 
হস্ত আমাদের মন্তকে অর্পণ কর। আমর। 
বিগতপাপ, বিগততাপ ও বিগতশোক 

হই। তুমি আশীর্বাদ কর যেন অনুক্ষণ 
আমরা তোমার সহচর অনুচর হুইয়! 
থাকি। একটুখানি পরিমিত স্থানকে 
এখন তোমার উৎসবভূমি বলিয়৷ বোধ 
হইতেছে, যেন তোমার প্রসাদে সমস্ত 
জগগডকে তোমার উৎসবক্ষেত্র বলিয়। 

সান্বসরিক ব্রাহ্মসমাঁজ 

| সহ করিবে! 

২১১ 

অনুভব করিতে পারি। এখন এই পরি- 
মিত কালটুকু তোমার উপৎবের সময় 
বলিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু নাথ, প্রার্থনা, 

ঘেন চিরজীবন এই দেরছুর্লভ উত্নব-স্ধ! 

পাঁন করিতে পাই! তোৌঁম! বিহীনে যে 
জীবন সে মৃত্যুসমান, কে নে ম্বত্যু যাতন| 

পরিত,..”” বক'৫ও না হে 
অনাথনাথ ! ভুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ 

করিও না। এ ঘোরতর পংসারে তুমি 

পরিত্যাগ করিলে কেমন করিয়া জীবন 
রণ করিব। তুমি সংসারের বিপত্তি 
হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর-_হুমি পাপ 
তাপ হইতে রক্ষা কর। চারিদিকে অন্ধ- 
কার ঝঞ্জধাবাত ও বজাঘাত--তার মধ্যে 

তোমার অভয় ক্রোড়ই অভেদ্য দুর্গ__ 
সেই ছুর্গে তৃমি আমাদিগকে আশ্রয় দাঁও। 
এখানে এমন স্নেহ নাই, যাহা চিরজীবন 
আমাদিগকে পালন করিতে পারে । এমন 
আশ্রয় নাই, যাঁহ! চিরজীবন আমাদিগকে 
রক্ষা করিতে পারে-_এমন প্রেম নাই যাহা 
চিরজীবন আমাদের হৃদয়পদ্মকে প্রন্ষ- 
টিত করিতে পারে। এ সংসারে সবই 
ক্ষণভঙ্গুর। এখানে কাহারও উপর নির্ভর 

কর! যায় না । তুমি আমাদের ভগ্ন হৃদয়কে 

তোমার ম্বৃতসঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা রক্ষা কর। 
এ সংসারের ভীষণমুর্তি দেখিয়া আমরা বড় 
ভীত হইয়াছি। «এ পরবাসে কে রবে 

হায়! কে রবে এনংশয়ে এ শোকে সন্তাপে, 

হেথা কে রাখিবে ছুঃখ ভয় সংকটে-_ 

তেমন আপন কেহ নাহি,এ প্রান্তারে রে।” 

হে পরমেশ্বর,হে পিতামাতা, তুমিই কেবল 
আমাদের আপনার । তোমার মত আপ- 

নার আর কে আছে? তুমি আমাদিগকে 

এই অন্ধকার সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ 
কর। হে জ্যোতির জ্যোতি! তুমি 

জ্যোতিম্ময়রূপে সকল মময়ে আমাদের 



২১২ ত্ববোধিনী পত্রিকা! দীন 
পে এ সী স্পা : সস এই, সস শপ পপ সা পপ শা 

-- শপ সপ স্স্প সপ পপ? পপ পাস. সস রর হর এজ 

হৃদয়কে ক আলোকিত করিও । তুমি আমা- গুরু-_ তুমি আমাদিগকে তোমার মধুর 
দের জ্ঞান-চক্ষু ভক্তিচক্ষু ও বিশ্বাস-চক্ষু | ধ্যানধারণায় নিযুক্ত কর। তুমি আমাদিগকে 
্স্কটিত কর। সেই চক্ষে আমরা যেন | তোমার সহিত যোগযুক্ত হইতে শিক্ষা 

তোমার বিশ্ব দেখিয়া বলিতে পারি,*আপীন | দাও । যখন অনন্যমনে আমরা তোমাঁকে 

সেই বিশ্বশরণ তার জগৎ মন্দিরে” দেই | হৃদয়ে ধারণ করিব_-তখন পৃথিবীর কোন 

চক্ষে আমর! যেন তোমাকে আমাদের আ- | আকর্ষণ যেন আমাদিগকে তোমা হইতে 

তার মধ্যে আপনার আশ্রয়রূপে দেখিতে বিযুক্ত করিতে না পারে। তুমি মেহের 

পাঁই। হে গুরুর গুরু পরম গুরু পরমেশ্বর! | আকর, প্রেমের সাগর, তুমি আমাদিগকে 
আমরা শুনিয়াছি, যে তোমাকে প্রীতি | গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর, 
পুর্বক ভজন। করে,তুমি তাহাকে এমন বুদ্ধি : আমাদের মকল প্রকার চাঞ্চল্য দূর কর। 
দাঁন কর,যদ্দার! মে তোমাকে লাভ করিতে তুমি যেমন শান্তস্বূপ আমর যেন তেমনি 

পাঁরে। শান্ত হইয়া! তোমাতে ডুবিতে পারি । হে 
আমর! তোমারি করুণার উপর নির্ভর পরমেশ্বর, যতদিন বাঁচিয়। থাকিব ততদিন 

করিয়।-তোমাকে ডাঁকিতেছি, তোমার তুমি আমাদের জীবনকে শান্তিময় কর। 

নিকট প্রার্থন করিতেছি,তুমি আমাদিগকে পরে জন্মের মত যখন চক্ষু মুদ্রিত করিব 
এমন শক্তি দাও যাহাতে তোমার ভ্বলস্তু তখন কৃপা-নাথ, কৃপা করিয়া তোমার 

সভা আত্মীর মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। , সেই আনন্দ-ধামে স্থান দিও যেখানে 
তুমি কৃপ। করিয়া যে উপদেশ দ্রিবে, তাহা ৷ পাপ নাই, তাপ নাই, শোক নাই, কোন 

যেন আত্মার অভ্যন্তরে শুনিতে পাই । | প্রকার বিরহবেদনা- নাই--তেবলি যো- 
তোমার আদেশ যতই কঠোর হউক না । গানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে-__ 

কেন, তাহা যেন পালন করিতে পারি। | প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে । 
আমর। নিজে দুর্বল। আমাদের আর ও একমেবাদ্বিতীয়ং । 

বল কোথায়__তুমি আমাদের ছুর্বলতা সী 
পরিহার কর। নাথ! পার্থিব বস্তু কখনই পরে ভক্তিভাীজন আচার্ধা শ্রীযুক্ত 
আমাদিগকে চিরন্ত্রধী করিতে পাঁরে নাই । : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ 
কখন যে পাঁরিবে তাহার কোন আশা নাই। ! করিলেন । 
অতএব চির আনন্দের কারণ যে তুমি, ্রান্মের আরাধ্য দেবতা । 

"তুমি আমাদিগকে তোমার সৌন্দধ্্যে মুগ্ধ | পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের প্রসাদে 
করিয়া! রাখ । আমরা সংসার-কোলাহুল | আবার আমর! এখানে সবান্ধবে সমাগত 
হইতে ছ্বরে থাকিয়া, মোহ-তোলাহল | হুইয়। তাহার পুজার বিমলানন্দ উপতোগ 

হইতে দুরে থাকিয়! প্রশান্ত চিত্তে তো- | করিয়া! কৃতপুণ্য হইতেছি। এই শুভ 

মাতে অবস্থিতি করিবার জন্য তোমার | অবসরে--পরমাত্ার প্রসাদাম্বতৈর ভা- 

নিকট আসিয়াছি, তোমার চরণ প্রান্তে | গার যখন আমাদের চতুদ্দিকে উন্মুক্ত 
আমাদিগকে একটু স্থান দাও । এ চরণের | রহিয়াছে-_ভগবন্তন্ত সাধু সজ্জনে যখন 
স্থশীতল ছায়৷ ভিন্ন জুড়াইবার স্থান__ | সভামগুপ পরিপূর্ণ হইয়াছে_এই শু 
ত্রিভুবনে আর কৌথাও নাই। হে জগৎ । অবসরে-_হে ভ্রাভূগণ ! . আইন আমর] 

স্পা শা পাশা পপ পাপা শা 



ফান্তন ১৮১৩ 
০ শা ভু? অপার পপ 

আমাদের অনন্ত জীব,নর পাথেয় সম্বল হু- 
দয় ভরিয়! যত পারি সংগ্রহ করিয়া লই। 

অনন্ত জীবনের পথ--আত্মার অনন্ত 

উন্নতির পথ-_জ্যোতিশ্ময় অস্বত নিকে- 

তনের পথ; ব্রহ্গজ্ঞানের আলোক যে 

পথের প্রদর্শক এবং ব্রন্মরসাম্বত যে পথের 

উপজীবিক। ! 

মঙ্গলালয় পরমাত্বা আমাদের বিশুদ্ধ. 

জ্ঞানে আপনার সত্য স্থন্দর মঙ্গল ভাব যে- 

রূপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাই আমা- 
দের আত্মার আলোক; দেই আলো- 
কেই পূর্বতন খধির! তীহাঁকে সত্যং জ্ঞান- 
মনন্তং ব্রহ্ধরূপে অন্তরে উপলব্ধি করি- 

তেন; এবং সেই আলোকেই আমর! 

তাহাদের সেই সকল মহাবাক্যের অর্থ 
এতদিনের পরে হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়। তীাহা- 

দের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, 

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ 

দৈবতং। 

সকল ঈশ্বরের সেই পরম মহেশ্বর সকল 
দেবতার সেই পরম দেবতা, 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং তুব- 

নেশমীড্যং। 

সকল পতির পতি তেই,বিশ্বাধিপতি পরাত- 
পর পরম পুরুষকে আমর আমাদের 

আরাধ্য দেবত। বলিয়! জানি। 
পূর্বতন খধিরা এইরূপ বলিয়াছেন ; 

কিন্ত এক্ষণে কি আশ্চর্য্য-_কৃতবিদ্য পণ্ডি- 

তেরাঁও অজ্ঞানের আদর বাড়াইয়। তাহার 
আধিপত্য বিস্তার (এবং সেই সঙ্গে আপ- 
নাদের প্রতৃত্ব বিস্তার) করিবার অভিপ্রায়ে 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মনুষ্য 

অতিশয় ছুর্ববল জীব--সত্যং জ্ঞানমনন্তং 
ব্রন্মের উপামন। তাহার সাধ্যের অতীত ! 
হায়! ইহাদের মতে সত্যস্বরূপের উপা- 

মনা করিতে মনুষ্যকে বারণ-_মনুষ্য 

সাহ্বৎসরিক ব্রাহ্মমাজ ২১৩ 

তবে অসত্য মনঃকল্পিত পদার্থের” উপা- 
সন। করুক! জ্ঞানম্বরূপের উপাসন! ক- 
রিতে মনুষ্যকে বারণ- মনুষ্য তবে অজ্ঞান 

জড় পদার্থের উপামনা করুক! অনস্ত- 

স্বরূপের উপামন!। করিতে মনুষ্যকে বারণ__ 

তবে মনুষ্য-_-মাজ আছে কাল নাঁই-_ 
এখানে আছে খানে না"_-এই পর্য্যস্তই 
সীম! তাহার অধিক নহে-_-এইরূপ পরি- 

মিত পদার্থ সকলের উপাসনা করুকৃ ! 

অসতোর উপাসনা করিয়া অসত্য হইয়া 
যা"ক্-_অজ্ঞানের উপাসন। করিয়া জড়বৎ 

হইয়া যাক্-নশ্বর অন্তবগ পদার্থের উপা- 

সন! করিয়া অন্ত হইয়া! যাক ;--ইহাই 
তবে মনুষ্যের পরম বাঞ্চনীয় চরম গতি! 

এরূপ ধাঁহারা বলেন তাহাদের জান] উ- 

চিত যে, মনুষ্য ছুর্ববল জীব এ কথা যেমন 

সত্য, পরমাত্না ভুর্বলের বল এ কথাও 

তেমনি সত্য ; মনুষ্য দেবত। নহে এ কথা 

যেমন সত্য, মনুষ্য অম্বতের অধিকারী 
এ কথাও তেমনি সত্য । তাহাদের জান! 

উচিত যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের আস্মীকে 

একেবারেই নিঃসহায় ছাড়িয়া দেন নাই-_ 
পরস্ত তাহার আত্মার অভ্যন্তরে একটি 
অতীব আশ্চর্য্য অন্তশ্চক্ষু উন্মেষিত ক- 
রিয়৷ দিয়াছেন- -পুর্ববতন খাষিরা যাহার 
নাম দিয়াছেন আত্মপ্রত্যয়। সেই আত্- 
প্রত্যয়ে পরমাত্মা সত্যং জ্ঞানমনস্তং রূপে 

প্রতীয়মান হইতেছেন। পরমাত্মার এই 
যে বিশুদ্ধ প্রকাশ ইহার প্রবেশ-ঘার অব- 

রুদ্ধ করিয়া _মনুষ্য--অম্বতের পুত্র ম- 

নুষ্য-_যাহার তাহার কথায় যে সে কল্প- 

নার দ্বারে মস্তক অবনত করিবে-_বিশুদ্ধ 

জ্ঞানের জ্যোতিশ্ময় পথ ছাড়িয়া অন্ধ- 

কারাচ্ছন্ন কল্পনার প্রলোভন এবং বিভীষি- 
কার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে--ইহাই কি 
বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণের সার 
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সিদ্ধান্ত ?-_তাহ। যদি হয় তবে, ধিকৃ 

তাহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি পাগ্ডিত্য ! ধিক তাহা- 

দের উপদেশ বাক্য ! 

মত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেরই জয়_ 
অসত্যের জয় কখনই না_-ইহ1 জানিয়াও 

জ্ঞানবান্ মনুঘ্য যে, কেমন করিয়া সত্যং 

জ্ঞানমনন্তং ত্রহ্মকে পরিত্যাগ পুর্ববক কৃত্রিম 

দেবতার উপাসনায় ব্রতী হয়,জানিয়া শুনি- 

যাও চক্ষু থাকিতে অন্ধ হয়__ইহা। অতীব 

আশ্চর্ধ্য। অজ্ঞান মুর্ভিউপাসকদিগের 

তো। কথাই নাই--এমনও সব বিজ্ঞানবিৎ 

পণ্ডিত আছেন ধাহারা মনুষ্যত্ব বলিয়! 

একটা মহাঁজীব কল্পনা করিয়া সেই মনঃ- 

সম্ভৃত দিবান্বপ্নকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং 

ব্রন্মের স্থলাভিষিক্ত করিতে কিছুমাত্র 
কু্িত বা লজ্জিত হু'ন না। 

কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অপার! তিনি 

লোঁকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ ভইয়! 

সমস্ত ধারণ করিতেছেন । কি অজ্ঞ কৃষক 

কি বিদ্বান পণ্ডিত সকলেরই জন্য তিনি 

পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ জীবনের 

সম্বল পুর্বব হইতে আয়োজন করিয়া রাখি- 
যাছেন। এজ্ঞান যেমন আপামর সাধারণ 

সকলেরই মনে দৃঢরূপে বদ্ধমূল আছে 
যে এক জ্যোতিশ্মান্ প্রতাপবান্ সূর্য্য দিন 
রাত্রি ধতু সন্বংসর সমস্তেরই মুলাধার ; 
ইহাঁও তেমনি দেদীপ্যমান যে,এক পর্ববজ্ঞ 

সর্ববান্তর্ামী ধন্মাবহ পরমেশ্বর সমস্ত জগ- 

তের ঘুলাধার; তিনি রাঁজার রাঁজা, পিতার 

পিত1 এবং সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর । 

বুদ্ধ যেমন সকল মনুষ্যের সাধারণ 

শম্পর্ভি, আত্মপ্রত্যয়ও তেমনি সকল 

মনুষ্যের মাধারণ সম্পত্তি; কিন্ত“মকলেরই 

বুদ্ধি আছে” ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 
সকলেই বিজ্ঞ।ন-শাস্ত্রে স্বপপ্ডিত ; তেমনি 

সকলেরই আত্মপ্রত্যয় আছে ইহার অর্থ 

এরূপ নহে যে, নকলেই ব্রহ্মবিদ্যায় পার- 

দর্শা। বিজ্ঞান শাক অনেকেরই নিকটে 
অপরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার 

নির্বাহের উপযোগী বিষয়-বুদ্ধি ন্যুনীধিক 

পরিমাণে সকলেরই আছে ; তেমনি ব্রহ্ম- 

বিদ্যা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত 

থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্শ-নির্ববাছের উপ- 

যোগী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলে- 
রই অন্তঃকরণে ন্যনাধিক পরিমাণে প্রজ্জ্- 

লিত আছে। 

মনুষ্য এক দিকে প্রথিবীর জীব আর 
একদিকে অনন্ত-উন্নতিশীল আত্মা । নশ্বর 
পার্থিব উপকরণের আয়োজনের জন্য 

তাহার যেমন বিষয়-জ্জানের প্রয়োজন, 

অবিনশ্বর স্বর্গীয় উপকরণের আয়োজনের 
জন্য তাঁহার তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়ো- 

জন। করুণাময় পরমেশ্বর তাই মনুষ্যের 
অন্তঃকরণে দুই বিভিন্ন-মুখী বৃত্তি সংযোগ 
করিয়া! দিয়াছেন ;_বিষয়জ্ঞানের বৃত্তি__ 
বুদ্ধিঃএবং ব্রন্মজ্ঞানের বৃতি-_ _আতত্মপ্রত্যয়। 

বুদ্ধি বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিক্দ্রিয়ের বিষয়- 

রাঁজ্য হইতে পরিমিত সত্যসকল সংগ্রহ 
কবে, আত্মপ্রত্যয় অতীন্ড্রিয় জগৎ হইতে 
বুদ্ধির অতীত মহাঁন্ সত্য-সকল সংগ্রহ 

করে। বুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই মনুষ্য 
জাতির সাধারণ সম্পতি, আর, ছুয়েরই 
রীতিমত বিকাশ শিক্ষার উপরে, সঙ্গের 

উপরে, সামর্থঘোর উপরে এবং সাধনের 
উপরে নির্ভর করে| খাঁহারা মনে করেন 

যে, বুদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র দ্বার সেটি 
তাহাদের বড়ই ভূল। এমন-দকল অপরি- 
চ্ছিম্ন মহান্ সত্য আছে যাহ বুদ্ধি সহজতর 

হাতবাড়াইয়াও নাগাল পায় না-অথচ 
আতত্মপ্রত্যয়ে যাহা প্রবরূপে স্বপ্রকাশ। 

আমরা-যেমন-ম্পন্ট দেখিতেছি যে, এ 

দেশ এইখানে ওদেশ এখানে, তেমনি- 
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স্পষ্ট জানিতেছি যে, প্রত্যেক দেশ অনন্ত 
আকাশের প্রমারিত ক্রোড়ে অবস্থিতি 

করিতেছে ; যেমন স্প$ জানিতেছি, যে 

পৃথিবীর কোনো স্থানই শুন্য আঁকাঁশ মাত্র 
নহে__জানিতেছি যে, সকল স্থানই অ- 
দৃশ্য ভৌতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ ; তাহার 

মধ্যে আবার কোনো কোনো স্থান জৈবিক 
শক্তিতে, কোনো কোঁনো স্থান জৈবিক 

এবং মানসিক দ্বিবিধ শক্তিতে, কোনে। 

কোনে স্থান জৈবিক মাননিক এবং আধ্যা- 
ত্িক ভ্রিবিধ শক্তিতে পরিপূর্ণ ; তেমান 
আমর! স্থম্পন্টরূণে হৃনয়ঙ্গম করিতোছ 

যে, অসীম আকাঁশ শূন্য আকাশ নহে 

তাহ সত্য জ্ঞানমনন্তং পরমাতআ্মীর সভ] 

এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ । আমরা যেমন 

স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, জীবাত্মা 
শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও আমাদের 
প্রতিজনের নিগৃঢ় অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করি- 
তেছে, তেমনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছি 

যে, পরমাত্মা অমীম আকাশে পরিব্যাপ্ত 

হইয়াও তিনি আমাদের আত্মার নিগৃঢ় 
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। 

_.. আত্মপ্রত্যয়ের মতো ব্রহ্মজ্বানের এমন 

সহজ পথ থাঁকিতেও লোকে যে, তাহা 

পরিবর্জন করিয়া অন্যান্য জটিল পথ 
অবলম্বন করে, তাহার কারণ আর কিছু 

না-_-ভক্তিমান্ অজ্ঞানী এবং ভক্তিহীন 
বিজ্ঞানী এই দুই দলের দুইরূপ অভ্যস্ত 

হস্কার । ভক্তিমান্ অজ্ঞানীরা আত্মপ্রত্য- 

য়ের পথে দণ্ডায়মান হইয়াও চিরাভ্যস্ত 

সংস্কারের বিরুদ্ধে মে পথ পরিমার্জন ক- 

রিতে সংকুচিত হন; এই জন্য তীহার! 
পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ 

স্বরূপ জানিয়াও, মেই আত্মপ্রত্যয়-গোচর 
মহাসত্যকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য পরিমিত সত্যের 
সহিত একীভূত করিয়া অধূর্ত পুরুষের 

». সকল পপর শীল 

মুর্তিকল্পনায় প্রবত্ত হ'ন। ইহারা আত্ম- 
প্রত্যয়ের স্বচ্ছ পথ হইতে কল্পনার জঞ্জাল 

সকল পরিমার্জন না করিয়া ক্রমিকই 
আরো উপযুর্পরি জণ্তীলের উপর জঞ্জাল 
আনিয়া জড়ো করেন। ও দিকে, ভক্তি- 

হীন বিজ্ঞানীরা অনাদ্যনন্ত মহান সত্যের 
বিরুদ্ধে পরিমি৩ সত্যের "ক্ষ এমর্থন ক- 

রিতে গিয়া, অংজপ্রত্যয়কে উচ্ছেদ করি- 

বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! করেন; তাহার! 

মনে করেন যে আত্মপ্রত্যয় গেলেই বুদ্ধি 

নিক হইবে! এট। তাহারা দেখেন 

না যে, আত্মপ্রত্যয়কে উচ্ছেদ করিয়া! বুদ্ধি- 
চঙ্চায় যত সমর্পণ করা, আর, বৃক্ষের 

মূল উচ্ছেদ করিয়া শাখাতে জল পিঞ্চন 

করা, দুইই সমান। ইহার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি- 
দিগের দুইটি মহাবাক্যের একটি শিরো- 
ধার্ধ্য করেন, আর একটি দেখিয়াও দেখেন 

না; পরমাত্ম! বুদ্ধির অতীত এইটিই ৫ক- 
বল ইহারা শিরোধার্ধ্য করেন কিন্তু তিনি 
যে, আত্মপ্রত্যয়ের গোচর, ইহা তাহার! 

দেখিয়াও দেখেন না। কে এমন নির্ব্বোধ 

যে, দুরূহ বিজ্ঞান শাস্ত্র করায়ত করিতে 

পারিলেন না বলিয়া সেই খেদে তিনি 

বুদ্ধিবৃত্তিকে কোনে কাধ্যেরই নহে মনে 

করিয়। প্রয়োজনীয় বিষয়-কাধ্যেও বুদ্ধি, 
পরিচালনায় ক্ষান্ত হ'ন! কিন্তু ছুঃখের 

বিষয় এই যে, অনেকানেক কৃতবিদ্য প- 

গিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্রহ্ষবিদ্য। 

আয়ত্ত করিতে পারিলেন না বলিয়। সেই 

থেদে তাহার আত্মপ্রত্যয়কে কোনে 

কাধ্যেরই নহে মনে করিয়া সাধ করিয়। 

অতলম্পর্শ দংশয়-সাগরে বম্প প্রদান 

করেন ! 

কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অপার! তিনি 
আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধন্্ প্রেরণ করিয়া 

এইরূপ অজ্ঞান-স্থলভ এবং বিজ্ঞান-স্বলভ 



২৯৩ তত্ববোধিনী পত্রিকা! ১৩ কল, ১ তগ 

মার এরর সস সপ 

দ্বিবিধ ভ্রমের উভয় সঙ্কট হইতে আমা- | 

দিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছেন । ব্রহ্ধ- 
পরায়ণ ব্রাঙ্গেরা তাই আত্মপ্রত্যয়ের বি- 

মল জ্যোতিতে অন্তরে ব্রলজ্ঞান ব্র্ষধ্যান 

এবং ব্রহ্মানন্দরসপান করিয়। প্রাণ খুলিয়। 

বলেন 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ধ আনন্দরূপমমূতং যদ্ধিভাতি 

শান্তং শিবমন্বৈতং | 

এই নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেত- 

নানাং এই একোবশী সর্বভূতান্তরাত্বা এই 
দেবতানাং পরমঞ্থ দৈবতং এই পরাৎপর 

পরম দেবতা, ব্রাহ্মদিগের একমাত্র আ- 

রাধ্য দেবতা । যিনি আত্মপ্রত্যয়ের শুভ্র 

জ্যোতিতে এই সর্বাধিপতি এবং সর্বাশ্রয় 

মহান দেবতাকে আত্মার আত্মা-রূপে 

অন্তরে উপলব্ধি করিয়া প্রীতি ভক্তি 

কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার আরাধনা করেন 

তাহাতে হৃদয় সমর্পণ করেন, তাহার ভা- 
বের আলোকে পথ দেখিয়! চলেন, তিনি 

তাহার প্রপাদানবত এবং প্রেমস্থধায় আ- 

আতে প্রাণ পাইয়া উঠিয়া আনন্দে কর্তব্য 
কাধ্য সমাধ। করেন-__আনন্দে জীবনযাত্র। 

নির্বাহ করেন,আনন্দে উন্নত লোকে গমন 

করিয়! পরমাত্মার নূতন নৃতন রাজ্যে নৃতন 

নৃতন মহিমা! অবলোকন করেন এবং নূতন 
নূতন ভাবের রসাস্বাদন করিতে করিতে 

উন্নতি পথে অগ্রমর হ'ন। তাহার আ- 

রাধ্য দেবতা যেমন সত্য-_তাহার আরা- 

ধনাও তেমনি সত্য-_-তাহার আনন্দও 

তেমনি সত্য: তিনিই অন্তরের সহিত 
বলিতে পারেন যে, সত্যমেব : জয়তে 

নানৃতং সত্যেরই জয় হয়-_মিথ্যার কখ- 
নই না। 

এ ভে পরত 

্রহ্ম-সঙ্গীত। 
রাশিণী ইমন্কল্যাণ__তাল ন্ুর্ধাকতাল। 

নমঃ শঙ্করায়,মহেশ,ভবনায়ক,অনাদি, ধাতা 

আনন্দরূপ সর্বব্যাপী । 
মহাব্যোমে অগণন ' গ্রহতার। ধায় 

তোমার ভয়ে, তুমি পিতা নিখিল কারণ, 

তব অন্ত কোথা ? 

সম্ভাপ-নিবারণ, ভব-সমুদ্র-তারণ, মন-' 

পাঁবন, বিভু, ভ্রিলোক-শুভদাতা । 

ত্রিভূবন-চরাচর-প্রাণ তুমি, হে প্রভো, 

ভক্তবৎসল, দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর 

তোমার প্রসাদ । 
রাঙ্বিণী ইমন-__তাল আড়াঠেক|। 

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে। 

স্থন্দর মুখ তব দেখি নয়ন তরি, 

চাঁও হুদয় মাঝে চাও হে। 

মাদ্রাজ তজন। 

৷ প্রণমামি অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ; 
নিখিল জগত-গতি, পরম-গতি, মহান্, 
ভকত-জীবন-ধন; 

ভূমা, প্রভূঃ পরম-ব্রহ্ম গপরমায়ণ, কারণ, 

' শরণাগত-বৎসল,পূর্ণ সত্য,সকল ছুখ-বারণ। 
ভব-জলধি-তরণ, শরণ, অতি পবিত্র, 

শুভ-নিধান, অজর, অভয়, অবিনাঁশী | 

স্থর-নর-বন্দন, জগ-চিত-রঞ্জন, ভব-ভয়- 

ভগ্জন,বিতর কৃপা । 

 দীন-নাথ,করুণা ময়,স্ন্দর, প্রেম-সিদ্ধু,মধুময়, 
নাহি উপমা) নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়, ' 

ৰ অন্তরে তোমার আসন। 
০ পি সাহ্থানা--কাওয়াল। 

দশ দিশি কি বা আজি মধুময় 

হুদয়-নাথেরে হুদয়ে হেরিয়। | 

স্ববিমল পরশে হরষে মাতি 

প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠেরে গাহি, 

মন-অলি পিয়ে অমিয়া, 

প্রেম-উৎস ছুটাল উচ্ছাসিয়।। 
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্ স্থরট_-০5ওট। ( এ বিশ্ব মাঝে উৎসব-আনন্দ উথলিল, 
দরশন দাও হে প্রড় এই মিনতি ।  প্রেম-সিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে । 

তব পদ-আাশে হৃদয় সদাই আকুল অতি। ! মাদ্রাজি ভঞ্জন । 
তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের ধন, প্রাণ-রঞ্জন, স্বামি । 

তোম। বিন! প্রভূ নাহি কোন গতি । এসেছি হেথা আজি তোমারি আশে । 
প্রেম-চন্দ্র ! তোম! হেরি দ্বখ-ঘন দূরে যায় 
বিমল জোছন। ভায়। আনন্দ বিকাশে । 

স্রন্দর মুরতি হেরি” “শ্মিত মোহিত 
আমি ; 

সঙ্গীত শুনি অন্তরে, স্বধাময় তব বাণি। 

রাশিণী নিদ্ধু_তাল একতা লা । 

শুন্য প্রাণ কাদে সদ] প্রাণেশ্বর, 

দীনবন্ধু দয়াঁসিন্ধু, 

প্রেম বিন্দু কীতরে কর দান। 

কোরোনা সখ! কোরোন। 

৷ চির-নিক্ষল এই জীবন, 

প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি, 

রাশ্শিণী কর্ণাটি ভিলক কামোদ-_তাল তেওরা। 

বিদ্বহরণ, প্রভু, শান্তিদাতা, পাতা) 

করুণাসিন্ধ, প্রেমাধার, হৃদয়লখা, জগজন- 

গুরু, মহান্। 

অখিল-ধারণ,পরম কারণ, পরতিনপাবন, 

সনাতন, বিভূ, সফল কর মম প্রাণ হৃদিমন, 

কর হে আননহধদান। 

সকল শুভদ।তী1, অনন্ত-মঙ্গল-আকর 

যাঁচি তব দ্বারে, দাওহে চিভ-প্রমাদ, 

প্রেম বিমল, 
শুভকর বিদ্যা দাও চরণ প্রান্তে স্থান । 

নিসাসাগ-_র্াপতাল। ৰ চরণে দাও স্থান। 

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তি-রস প্রভু হে, _ রাশিনী জরজয়ন্তী কোকব-_ত'ল ঝাঁপতাল। 

তব অম্বত কর-পরশে ছুঃখ-যাতন! কর দূর, ! নিকটে নিকটে থাক হে নাথ, তারণ, 
স্থখ বিমলতর বিতর প্রভু হে। পতিত-পাবন, অধম-উদ্ধারণ ! 

দেহি প্রভূ প্রেম-ধন, দারিজ্য কর হরণ, তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান 
তব চরণে দেছি শরণ, এই ভিক্ষা করিহে। ; তুমি মম সাধন । 

ৃ্ সুরট-_চেঁতাল। র 

বাজে স্থতানে স্ুন্দর এই বিশ্ব-যন্ত আশীর্বাদ । 
অনস্ত গগনে, গত ১৪ মাঘ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট 

ণ গুলি তি স্বদেশ ও বিদেশের বহুসংখ্য ব্রা্ম সমাগত হইয়াছিলেন 
শ্রবণে শুশি মে ধ্বনি ভুলি আপনে । । এই শুভ সমাগমে তিনি তীহাদ্দিগকে যে নাশীর্ববাদ 
কত রবি শশি তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ, ূ করেন নিয়ে তাহ প্রদত্ত হইল । 

অহরহ চলে তালে তালে, [এই দীনহীন বঙ্গদেশের অবস্থা নিরী- 
আহা কি বা সবে বাঁধ! প্রেম-বন্ধনে | র ক্ষণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বলহীন, 

ছয় খতু কত ছন্দে, ছয়রাগ গাহে আনন্দে, ূ বীর্যযহীন, দীনদরিদ্র বঙ্গবাপীদিগকে ভার- 

হ্থর-তরঙ্গে বে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ, | তবর্ষের আর মকলেই অনাদর করে। 

হরধিত বিহ্ঙ্গম, বিকশিত কুম্থম-রাজি | মাতার যেমন দুর্বল পুত্রের উপর অধিক 
বন উপবনে । স্রেহদৃষ্টি, ঈশ্বরেরও এই বঙ্গবাশীদিগের 
কে গে তুমি অন্তরালে থাকি প্রতি গেইরপ স্েহদৃষ্টি। এখানে আ- 
খুলিলে অনন্ত সংগীত-লহরী, মাদের আর কেহই সহায় নাই-__তিনিই 
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একমাত্র সহায় । এমন যে উৎকৃষ্ট ত্রান্গ- 

ধর্ম, সেই ত্রাহ্গধর্মকে তিনি বঙ্গদেশে 
প্রেরণ করিলেন । দেবসেব্য ব্রাঙ্মধন্ম__ 

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্্নকে ঈশ্বর বঙ্গদেশে 
প্রেরণ করিলেন । ইহাতে তাহার কত 
দয়া, কত করুণা প্রকাঁশ পাইতেছে । 
তোমর! সকলে সেই ত্রাহ্গধর্ম্নের অধি- 
কাঁরী হইয়াছ। তোমর! ইহাকে প্রাণ- 
পণে রক্ষা কর । আঁক্গধন্ম যদি বঙ্গদেশে 

স্থান না পায়, তবে আর এদেশের উন্ন- 

তির কোন উপায় থাকিবে না। তোমরা 

ব্রাহ্মধন্মরকে প্রাণপণে রক্ষা কর- ত্রাঙ্মধন্ম 

তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ইহাকে 

যদি অবহ্লো কর, তোমাদিগের আর 

দুর্গতির সীমা থাকিবে না। 

ব্রাঙ্মধম্মের দেবত। ব্রহ্ম ; ত্রা্গধম্মের 

ধশ্ন তাহার আদেশ । তিনি আমাদের 

হৃদয়ে অনুক্ষণ তাহার ধন্ম-আদেশ প্রেরণ 

করিতেছেন । তেই আদেশ আমাদের 
বিজ্ঞানে স্কর্তি পায় । সেই আদেশানু- 
যাঁয়ী যে কর্ম করে, সেই ধর্িষ্ঠ, বলিষ্ঠ 

হয়। তাহার শরণাপন্ন হও; তাহাকে 

সযত্বে হৃদয়ে রক্ষা কর, তাহা হইলে 
তোমাদিগের মধ্যে যে তীরু, তাহার ভয় 

থাকিবে না; তোমাদিগের মধ্যে ঘে 

দুর্বল, সে সবল হইবে, তোমাদিগের 
মধ্যে যে অনাথ ০ সনাঁথ হইবে । তাঁহার 
শরণাপন্ন হও) তিনি শরণাগত-বৎনসল। 

প্রাণপণে ব্রাহ্মধন্মনকে রক্ষা কর; প্রেম- 

স্বরূপ ব্রন্দেতে প্েএম অর্পণ কর। আনন্দ- 

মনে বিমল হৃদয়ের প্রীতি-কুম্বম দিয়! তা- 
হাকে পুজা কর। নিয়ত তাহার ধর্ম্ম- 

আদেশ পালন কর। 

ধাহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ধাঁহার 

ভয়ে সুধ্যচন্দ্র চলিতেছে, তিনি তোমা- 

দিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, তোমা- 

সাপ 

৬০০ 

তন্তববোধিনী পত্রিকা ১৩ কল্প, ১ ভাগ 

শি 
শা পর রর এ রস, জমজ পর 

দিগের শুভ ইচ্ছাতে বলসঞ্চার করুন ;. 

তোমাদিগকে সৎপথে ধর্্মপথে লইয়। 
যাঁউন, এই আমার হৃদগত আশীর্বাদ | 

১৪ই মাঘ, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক। 

শবব্রম্ম সাধন। 

(১১ মাঘ উপলক্ষে কোন দর্শক ব্রন্গ-সঙ্গীত গুনিয়! 
নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ।) 

স্বধাধবলিত বৃহৎ সৌধ__মধ্যে সহত্া- 
ধিক মানব, সকলেই স্থির ও গন্তীর, 

সকলেই অদৃক্টপুর্বব অশ্রুতপূর্বব অনির্বাচ্য 
শব্দ-ব্রন্মের আবির্ভাব প্রতীক্ষা! করিতেছে। 

এমন সমর শুনা গেল-__ 

“নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক অনাদি 

ধত1-_” প্রাণের প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম কর্ণপথে 

এবেশ করতঃ প্রাণে গিরা মিশিল, তাপ 

পাপ ভুলিয়। গেলাম; ত্রন্মানন্দ কি তাহ! 

বুঝিতে পারিলাম, সমাধিস্থ হইলাম, জগৎ 
ভুলিয়া গেলাম। 

পুনরাবর্তন-__পুনরাঁবি9্ভাব-_ 
“নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক অনাদি 

। ধাতা--” শুনিয়। সমাধি ভাঙ্গিল, ব্যথিত 

হইলাম । তখন মনে হইল, আমি যেন | 

ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম, তথ হইতে খষি- 
লোকে আসিয়াছি। মনে হইল, যেন 
ব্যান যাজ্ঞবন্ক্য, সামগ জৈমিনি প্রভৃতি 

খধষি সামগানে মন প্রাণ মগ্ন করিয়। শব্দ- 

ব্রন্মে অনম্থিতি করিতেছেন । 
মনোমধ্যে ঘোর আন্দোলন হইতে 

লাগিল। কত কথাই যে মনে আমিল 

তাহার ইয়স্তা নাই । বিশেষতঃ মহাঁযোগী 
যাজ্ৰবক্ষ্যের ও পতঞ্জলির নিগুড় উপদেশ 
সমস্তই মনে আসিল । পতগ্রলি একদিকে 

অক্টাঞ্গ যোগ ও অপর দিকে ঈশ্বর-প্রণিধান 
সমানরূপে স্থাপন করিয়। বলিতেছেন-_ 



কারস? শকব্রহ্ধ সাধনা. ? ২১৯ 
“ঈশ্বর প্রণিধানাঘদ্বা |” হয় ছুঃসম্পাদ্য অ- 
ফ্টাঞ্যোগ অবলম্বন কর, ন। হয় ঈশ্বর- 

প্রণিধান-তৎপর হও। অক্টাঙ্গযোগ যাহ! 

করিবে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধান তাহাই 

করিবে । উভয়ই সমবল ও সমান পথ । 

মহাযোগী যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন, ৃ 

“ম্বথা বিধানেন পঠন্ লামগায়মাবচাতম্। ূ 

সাবধান স্তদভ্যাসাাৎ পরং এন্ষাধিগচ্ছতি ॥৮ * ূ 

বাহার চিন্তবৃত্ভি নিরাকার অবলম্বনে 

পরাজ্মখ তিনি সাবধানে সামগান অবল- 

্বন করুন । অক্টাঙ্গযোগ, ঈশ্বর প্রণিধান, 

গানযোগ, তিনই ত্রহ্মগমনের পথ; পথ 

সতা, পরন্ত মনযোগ সর্ববাপেক্ষ। স্থগম্য । 

“শব্বএক্সণি নিষ্াতঃ পরং ত্রহ্গাধিগচ্ছতি।” 

শব্দব্রহ্মউপাসক অল্লায়াসে ব্রহ্মলাভ 

করিতে পারে । 

অফ্টাঙ্ঈযোগের ষষ্ঠ ভূমিকায় ধ্যান, 
তাহ। নিরাকার পক্ষে অসম্ভব বলিলেও 

অতুযুক্তি হয় না। নিরাকার সাধনে প্রবৃত্ত 

হইতে গেলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতর 

চেগ্ায় নেতি নেতি ক্রমে অর্থাৎ নিষেধ- 

মুখী সাধনে বৃত্তিলয় করার চেষ্টা করিতে 

হয়, পরস্তব তাহা! সংসারী জীবের পক্ষে 

নিতান্ত ছুঃসম্পাদ্য। ইঈশ্বরপ্রণিধানও 

সহজ নহে। অবিচ্ছেদে ধারাবাহী ক্রমে 

যাবজ্জীবন ভক্তিআদ্ধ। সহকারে ঈশ্বরপরা- 

য়ণ হইয়। থাকিতে হইবেক, ক্ষণকালের 

নিমিত্ত চিত্ত হইতে ঈশ্বরকে অপসারিত 

করিতে পারিবে না, গমন উপবেশন শয়ন 

আহার বিহার নিদ্রা, অর্জন ব্যয় রক্ষণ, 

কোনও কাধ্যে আত্মকর্তৃত্ব রাখিতে পা- 

* যস্য পুনশ্চিত্তবৃত্তি নিরাকারাবলম্বতয়া সমাধো 
নাভিরমতে তেন শব্ত্রন্ষোপাসপনং কাধ্যমত্যাহ 
যথেতি । স্বাধ্যায়াবগতমার্থীনতিক্রমেণ সামগায়ং 
সামগানং অবিচ্যুতং অস্থলিতং সাবধানঃ সামাধবন্তান্ 
সযতত্রদ্ৈকা গ্রচিত্তবৃত্তিঃ পঠন্ তদতভ্যাসবশাৎ্ তত্র 
নিষধাতঃ শব্ধাকারশৃন্যোপামনেন পরংব্রন্ম অধগচ্ছত। | 

সি. শি সপ 

রিবে না, সমুদায় কার্যে সমুদায় দৃশ্যে 
ও সমুদায় ভাবে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে 
হইবেক, তবেই তোমার ঈখবপ্রণিপান 

সিদ্ধ হইবেক। বখন তাঁহা পাকা ভইবে 

তথন তোমার প্রতি প্রকৃত ঈশ্ববান্ু গ্রহ 

হইবেক। তখন তোমার আক্সর নিরাকার- 
ত; শ্ম্পন্ট প্রতিভাত হুইটবেক। হুতলাং 

| দঈশ্বরপ্রণিপানব্রত সহঙ্গ ন৮ৎ | ছুইসম্পাদ্য 

ঈশ্বরগণিধান ও অন্টাঙ্গ যোগ অপেক্ষা 

শব্দব্রন্ধ উপাসনা বা গাতযোগ অপেক্ষা 

কৃতন্পম | গীতে নে ভাব অধ্যারোপিত 

থকে চিন্ত সেই ভাবেই নিমগ্র হয়, 

সমাধিস্থ »| একাগ্রীকৃত হয়। ব্রহ্মভাব 

অধ্যারেপিত থাকিলে কাছেই ব্রঙ্গভাবে 

নিমগ্র, মমাধিপ্রাপ্ত বা একাগ্রীকুত হয়, 

স্বরবিন্াসের নাম গীত, স্বরের মূল ধ্বনি, 

ধ্বনির মূল শুন্য, তাহা! নিরাকার । শব্দ, 

স্বর ব। ধ্বনি, এ সকলের নিরাকারে উৎ- 

পি ও নিরাকারে লয় । মধ্যে বে পুক্ট- 

ভাব তাহাও অমূর্ত সুতরাং নিরাকার । 

অথচ আনন্দঘন । মেই কারণে খযিরা 

বলেন, শব্দব্রন্মোপাঁনন। নিরাকার উপা- 

সন! তাহ। শব্দাশ্রয় শৃন্য অবলম্বনে উপা- 

সন শ্ততরাঁং নিরাকার । 

আগে আগে ভাবিতাম, গীত কেবল 

সাময়িক চিত্ত বিনোদের নিমিত্ত স্যষ্ট,কিন্ত 

এখন দেখিতেছি গীতই নিরাকার উপা- 

মনার উৎকৃষ্ট উপায়। ব্রহ্মভাবানুবিদ্ধ 

গীত অজ্ঞকেও অলক্ষ্যে বা অজ্জঞাতসাঁরে 

ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায়, পরস্তু অজ্ঞ তাহ! বুঝিতে 

পারে না। জ্ঞানী বুঝিতে পারেন, তাঁই 
তাহারা গীতকে উৎকৃষ্ট উপাসনাঙ্গ বলিয়। 

অবধারণ করেন। গীতে যে বস্ত অধ্যারূঢু 

হয়, গীত চিত্তকে দেই বস্ততেই সমাহিত 

করে ও সেই বস্তৃতেই ভালবাসা জন্মায়, 

ইহা। দেখিয়া! খষিরা সাধনসঙ্গীতকে পৃথক 



২২০ 
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প্রকারে উপদেশ করিয়! রিয়ার? 

তাহাতে কু-ভাবের গান ও অন্য রসোদ্দী- 
পক স্বরাঁদি বাদ দেওয়। আছে । এ বিষয়ে 

সামগ।নই শ্রেষ্ঠ, পরন্ত তাহা জানা না 
থাকিলে অথব। তাহ! ভাল না বুঝিলে 

লৌকিক গ।নও অবলম্বনীয়। যেসকল 
গান উপাধনায় প্রয়োজ্য মে মকল গান 

যাগ্যবক্ধ্যের শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । যথা1__ 

*“অপরাস্তকমুল্লাপ্যং মদ্রকং মকরীং তথ] । 

ওবেণকং সরোবিল্দুমুত্তরং গীতকানিচ ॥ 

খগ্গাথা পাণিকা দক্ষ-বিহিতা। ত্রহ্গগীতিক]। 

গেনরমেতত্দভ্যাসক রণাৎ মোক্ষনংজ্ডিতম্ ॥৮ + 

অপরান্তক, উল্লাপ্য, মদ্রক, মকরী, 

ওবেণক, সরোবিন্দু, উত্তরঃ এই সকল 

প্রকরণাখ্য মহাগীত ও খগ্গ।থা, পাণিকা, 
দক্ষবিহিতা, ব্রহ্মগীতিকা, এই সকল মহা 
গীতিক! ব্রহ্মভাঁবানুবিদ্ধ (গ্রথিত) করিয়। 

গান করিবেক। এই সকলের অভ্যাস 

চিনের একাগ্রতা অভ্যাস দ্বার ব্রহ্গ- 

প্রবণতা আনয়ন করে। 

উপরোক্ত শব্দগুলি এক এক গান 

জীতির প্রাচীন নাম। অপরান্তক কাহাকে 

বলে, ভল্লাপ্য কাহাকে বলে? এ সকল 

বিবরণ সঙ্গীতশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। ফল কথা, 
বৈরাগ্যে ভোগে ও ঈশ্বরোপামনায় ভিন্ন 

ভিম. স্বররাগনিম্পাদিত গানজাতি থাকার 

ব্যবস্থা দেখা যায়। সরিগমপধনি, 

এই সত স্থুর নির্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দিষ্ট 
রসে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। 

* যস্য পুনর্বৈদিক্যাং গীতো চিত্ত নাভিরমতে 

তেন লৌকিকগীতান্ুস্থ্যতব্রচ্জোপাসনং কার্য মিত্যাহ 
অপরান্তকমিত্যাদি। অপরান্তকোল্লাপা মন্ত্রক মকরো। 
ধেণকানি সরোবিন্দু সহিতঞ্চ টত্তরং ইত্োতানি 
প্রকরণাখ্যানি সপ্তগীতানি চ শর্বখাৎ আসারিত কর্ণ- 
মানতাদ মহাগীতান গুহাচত্ত । খগ্গাথা শ৮তে। 
গীতিকা ইভে)ভ্দপ্যপরান্তবাধ গীহদান্ৎ অধাবো- 

পভত্রহ্ষমতাবং মোক্ষসাধনত্াৎ মোন সংজ্িতং মন্ভ- 

ব্ম্। অভ্র চ তালাদভঙ্গ৬য়।ৎ চিত্ববৃত্তেঃ ত্রন্ধেক। 
গ্রতায়াঃ স্ুকরত্বাৎ অনায়াসেনৈব মু[ক্ত2। 
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“রী রন রৌদ্রে ধোবীতৎসে ভয়ানকে । 
কার্ষো গনীতু করণে হাস্য শৃঙ্গারয়ে! মপৌ 1৮ 

ষড়জ ও খষভ অদ্ভুত ও রৌদ্র রসের 
বাঞ্জক, ধৈবত বীভৎস ও ভয়ানক রসের 
বোঁধক। গান্ধার ও নিষাদ করুণ ও শাস্ত 
রসের উদ্বোধক এবং মধ্যম ও পঞ্চম হাস্য 
ও শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক | এই জন্যই 
এ এ রসের আবির্ভালকে এ এ স্বর অংশী- 
কৃত করিয় অর্থাৎ এ এ স্বরকে অংশম্বর 
করিয়া তদনুসাঁরে গানের জাতি ও রাগা- 
দির ব্যবস্থা কর! হয়। 

প্রাপ্তি স্বীকার। 
ব্রহ্মাগুপুরাঁণ। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র 

নাথ বন্থ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। 
আমর! এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিয়। 
প্রীত হইলাম । ইহাতে প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বারা এই পুরাণকে মহাপুরাণ বলিয়। 
গতিপাদন করা হইয়াছে । আজকাল 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রম্থের উপর অনেকেরই 
আদর । পুরাণপাঠে অনেকেরই প্রবৃত্তি 
দেখা যায়। আশ! করি এই ব্রঙ্গাণ্ড 
পুরাণ পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্ত হুই- 
বেন। 

কৃ্নলজিকাঁল টেবেল। সচরাচর এইরূপ 
পুস্তককে আদালতী ভাষায় যন্ত্রী বলিয়! 
নির্দেশ করিয়া থাকে । ইহাতে ইংরাদে 
১৮৯১ শাল হইতে ১৯০০ শাল পর্ধ্যস্ত 
প্রত্যেক মাস ও প্রত্যেক দিনের অনুরূপ 
বাঙ্গলা, ফস্লী, বিলায়তী, হিন্দী ও হিজরী 
সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সং- 
কলনকর্তী পণ্ডিত প্রাণনাথ সরম্বতী। ইহা 
বিষয়ী ও আইন বাবসায়ীদিগের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইবে সন্দেহ নাই। 

বিজ্ঞাপন । 
আগামী ১৭ই ফাল্গুন রবিবার বর্দমান 

ব্রাহ্মলমাজের দ্বাত্রিংশৎ সাম্বৎমরিক উৎ- 
সব উপলক্ষে সন্ধা ৭ সাত ঘটিকার সময় 
পরত্রন্গের উপালন। হইবে। 

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার | 
সম্পাদক । 
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পাকা 
জ্াআাত্জীনিললনমগ্গালীজ্াপ্যন্ ভ্দিত্বলানীক্ষাভর ঝতললঞ্ভাল্। অহন লিল্য শ্ালজলন্দী ত্রাণ ব্বনন্গল্লিক্অযঅর্লাকআাতিনীঘল 

ভঞ্সন্খানি লক্্লিমন্ম সতাশ্মযংজণিন্ আ্ত্রআধিলকুছুর দ্ানমমিনলিলি। হজ্জ লব্বীনাদাব্বলযা 

আাহলিন্ধ্ান্ছিাজ্থ ম্বলধ্মবাঁল। লন্মিন দীনলিকাহয সিঘজাত্বন্তানজ্স্ব লতৃনান্তললন্ন | 

মৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের 
উপদেশ । 

সপ্তম উপদেশ-_আধ্য জাতি । 

(৩০ শে টচত্র, শুক্র চতুর্থী, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১) 

মনুষ্যের নান। প্রকার মৌলিক গঠন 
(9৮০) অছে-_মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিখখ্োো 

ইত্যাদি । ইহাতেই বোধ হয় ষে, স্থানে 
স্থানে বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য স্যষ্ট হুইয়া- 

ছিল । হিমালয়ের উত্তরে যে সমতৃমি, 

সেখানে অনেক লোকের বসতি ছিল এবং 

তাহাদিগের মধ্যে কতকট। উন্নতিও হই- 

য়াছিল; কৃষি বাণিজ্য বিস্তার হুইয়া- 
ছিল; দেবতার উপাননাও সেখানে চ- 

লিত ছিল-সুধ্যের উপাসনা! হইত, 
চন্দ্রের উপাঁনন। হইত । ক্রমে যখন তাহা- 
দিগের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল, 
তখন তাহাদিগের পরম্পরের মধ্যে নানা 

প্রকার বিরোধ বিশৃঙ্বল। উপস্থিত হওয়ায়, 
তাহারা দলে দলে চারিদিকে বহির্গত 
হইয়। পড়িতে লাগিল ; কোনও দল ইউ- 
রোপে চলিল, কোনও দল বা পারস্য 

দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল ;, কোনও দল 

হিমালয় ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়। 

বসতি করিল। পারস্যদেশীষ ও এদে- 

শীয়দিগের মধ্যে ধম্ম লইয়া! একটা! বিবাঁদ 
ছিল-_গ্রধানতঃ দেব ও অস্থর লইয়া ; 
পারসীকগণ দেব শব্দকে অস্ত্রর অর্থে এবং 

অস্থর শব্দকে দেবত। অর্থে প্রয়োগ করে। 

এই ছুই জাতির মধ্যে যেমন উপাসনার 
সাম্য ছিল, বিবাদও তেমনি প্রবল ছিল । 

ভারতবর্ষে যাঁহার। আনিল, তাহারাই 
আধ্য নামে খ্যাত হইল। যখন হিমা- 
লয়ের উত্তরে সকলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাস 

করিত, তখনও আধ্য নাম ছিল; কিন্তু 
ভারতবর্ষেই আর্য নামের কিছু বিস্তার 
হইয়াছে । আধ্যের যখন এখানে প্র- 
বেশ করিল, তখন তাহার! প্রথমে সিদ্ধু- 

নদীর তীর দিয়া, পরে হিমালয়ের নিকট 
দিয়া গঙ্গা বাহিয়া আমিতে লাগিল । 

্রহ্মাবর্ত হইল সিন্ধুনদীর তীর, আর্য্যাবর্ত 
হইল গঞ্গানদীর তীর। বেদেতে যেমন 
সিদ্ধুনদীর প্রশংসা আছে, সেইরূপ সিম্ধ- 
“দীর পরে গঙ্গানদীরও প্রশংস। আছে; 
সরস্বতীর কথাও আছে-_সরস্বতী নদী 
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ইরা 

এখন শুকাইয়! গিয়াছে । এই তিন নদীই 
বেদে প্রশস্ত | বেদেতে নর্মমদা, কাবেরী 

প্রভৃতি নদীরও উল্লেখ আছে। প্রহ্ম- 

শব্দের এক অর্থ বেদ; এই বেদেরযে 

স্থানে প্রথম ও অধিক আবির্ভাব হুই- 
যাছিল, সেই স্থানের নাম হইল ত্রহ্গাবর্ত। 
ব্রহ্মাবর্তেতেই খধিগণ খখেদের মন্ত্র রচন! 

করিয়াছেন; প্রথম যুদ্ধ বিগ্রহের কথা 

খথেদেই দেখিতে পাঁই। যখন ভারতবর্ষে 
আধ্যের আসিয়াছিল, তখন এখানে যে 

একেবারে কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই 
তাহা নহে; তখন এখানেও লৌহনির্দিত 
বাটী প্রভৃতি দেখ। গিয়াছিল | 

আধ্য ও পূর্ববাসীদিগের মধ্যে প্র- 

ভেদ এই ছিল যে, আর্ধ্যেরা গৌরবর্ণ 
এবং এখানকার লোকেরা কষ্ণচবর্ণ। বে- 

দেতে পূর্বববানীদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হই- 
য়াছে। আধ্যেরা যখন এদেশে আসিয়। 

এদেশবালীদিগকে তাহাদিগের ভূমি হইতে 
তাড়াইয়। দিয়! বসতি করিতে লাগিল, 

তখন তাহারা নিন্নভূমি হইতে পর্বত পা- 
হাড়ে গিয়া বনতি করিল । সময়ে সময়ে 

তাহার! নিম্নভূমিতে আসিয়া আর্্যদিগের 

প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে বিরত ছিল না; 
আধ্যেরা হোম যাগ করিত, তাহার! তা- 

হাতে বিদ্ব উত্পাদন করিত । এই জন্য 

আধঙ্ব্যেরা পুর্ববামীদিগকে দহ্থ্য নামে 

অভিহিত করিত। যুদ্ধেতে আধ্ধ্যদিগের 

অত্যন্ত নিষ্ঠরতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়__ 
আধ্যের বিপক্ষদিগের ত্বকৃ ছিড়িয়৷ ফে- 
লিত, এরূপ বর্ণনাও বেদে দেখ! যায়। 

সী শি সিসি 

ক্রমে ক্রমে আধ্যেরা দহ্্যদিগকে পরাস্ত 

করিয়৷ দ[[স করিয়া! ফেলিল। তাহারাও 

ক্রমে অনুগত হইল, সেবা করিতে লা- 
গিল--মেবা তাহাদিগের ধর্ম হইল। 
পাছে দাগণ উন্নত হয়, এই জন্য আ- 
ধ্যেরা. তাহাদিগকে বেদে অধিকার দেয় 

নাই; ইহ। আপনাদ্দিগের নিজস্ব করিয়! 
রাখিয়াছিল। বেদে এমন কথা! আছে 

যে,দাসদিগের মধ্যে যে বেদ পাঠ করে ব। 

শ্রবণ করে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দ্রিবে, 
কর্ণ কাটিয়। দ্রিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
আধ্যদিগের সহিত দাসকন্যাঁদিগের বিবাহ 

প্রচলিত হইয়াছিল; আধ্যগণ দাঁস- 
কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে পারিত কিন্তু 

দ্রামেরা আধ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতে 

পারিত না। এইরূপ সঙ্কর বিবাহে আধ্য- 

দ্রিগের দোষ হইত না এবং এইরূপ 

বিবাহ চলিত হওয়াতে ই আর্য ও দাস- 

দিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ অনেকটা! শান্ত 

হইল । 
ঈশ্বর তাহার মঙ্গল ইচ্ছ। নিত্য ই জানি- 

তেছেন, তাহা জ্ঞানধশ্মের উন্নতি । এই 

উন্নতির নিদর্শন আধ্্যদিগের মধ্যে যাহ। 

হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি--তাহাদিগের 
মধ্যে উন্নতি হইয়াছে কত। প্রথম যখন 
ফলাহার ও স্বুগয়। করিয়া বেড়াইত, আর 
যখন আর্ধ্যাবর্ত হইল, তুলন। করিয়া দেখ 
যে কত উন্নতি হইল। ঈশ্বরের স্থষ্ট্রির 

লক্ষ্যই এই যেজ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি । 
ও শান্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ হরি ও । 

ব্রন্মমঙ্গীতের স্বরলিপি । 

সংকেত-ব্যাখ্য। । 

ছেদের দ্বার। তালি-বিভাগ হইয়াছে। প্রত্যেক তালি বিভাগের প্রথম স্থরের উপরে তালি পড়ে। প্রত্যেক 

৩ তালি-বিভাগের মধ্যে পর-পর ৪, ২, ৪টি করিয়া! মাত্র! আছে। খুব ক্রতভাবে ৪ পর্য্স্ত আবৃতি করিতে 
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শসার 

যত সময় লাগে, ততটা কাল প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব । প্রতি তাল-বিভাগের প্রথম স্থুরের উপর ১২, ৩ এই 

অন্ুক্রমে তাল পড়ে । ১ মর্থাৎ প্রথম তালে সম পড়ে । এই সমস্ত, শিরোদেশস্থ তালাষ্ক দ্বারা হ্ছচিত হই- 

স্নাছে। যেস্থুর ঈষৎ ছু'ইয় যায় তাহা! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মক্ষবে লিখিত। /* আন] চিহ্ব সুরের পরে বপা- 

ইলে যাহ! বুঝায় ইহাতে ও তাহাই বুঝায় । 

এক মাত্রার চিহস্নাঃ ছুইটি শ্বরাক্ষর একত্র করিয়া যখন শেষের অক্ষরটিতে আকার বসে তখন তাছার 

অর্থ এই, উহার প্রত্যেক সুর অর্ধমাত্রা কালস্থায়ী--ইইটি মিলিঘ্বা এক মাত্রা! হইয়াছে । দ্ধস্কড়ি মধাম। 

যে কলি শেষ হইলে পুনরায় আস্থায়ী হইতে আরম্ত করিতে হয় সেই কপির শেষে ঘুগল-ছেদ বন। আন্ায়ীতে 

' ফিরিয়া গিয়। যেখানে থামতে হয় সেই স্থানের শিরোদেশে যুগল ছেদ বদে। এথানে থামিয়া আবাব অন্তর] 

প্রভৃতি ধরিতে হয়। 

“হ্রা-ব:51৮ এই চিত্রের অর্থ এই যে, ধ্বনির প্রথমে হাস, পরে বৃদ্ধি, পরে প্রনরার হ্াস-_এক কথায়, ধ্বনির 

স্কীতি। প্বৃ-হু।”্র অর্থ, ধ্বনির প্রথমে বুদ্ধি, পবে হাস। অন্যান্য টিছের জন্য গত পৌষ মাসের পত্রিকা 

“দথ । 

ইমন কল্যাণ__স্ুুরফাঁকতাল। 
না 

।১1২।৩। 

হা-বৃ-হা) ॥ 
॥পনা ধা -| -পা। পা -1। ধা ধন্ধা -পা পা। পা ক্ধা -গ গবা। গা মা। গরা -গা রা স|। 
॥ ন ম:ঃ- 7: শং-। ক রা - যর । ম হে -- শ। ভ ব। নাত - য় ক। 

সা পা - পা। পা -ঙ্ধা। গ। "যা শা -মা। না "৭ নবা 11 পা -পন্ধা। গা -ম। "বা গ।। 

॥অ না- দি। ধা --। তা -- ----। আ-- ন --। না" _-। নব -- -- পর 

(ধা 7 পা 71 -রা-গা। রা-া সা-॥ পাধা-পা সাঁ। এর্সা। সার্সার্মাা। সাঁন! ধ! 71 
।স -__ বব _-। _- --| ব্যা_ পী-॥ মহা -_ব্যো। -মে। অ গণ ন। গ্রহ, তা_। 

| ধা 11 পর্স 41 র্1 না। ধাব্পা না ধা। পা 1 গার্থারণর1। গা? গার সঁ-না-। 
| রা -। ধায়, তো। মা-- র, ভ। য়ে_- | তুমি,পিতা। --নিধি ল। কা __। 

রি ৫ (বৃ-স্থা) 

।-া 7 ্সাঁর্সা। সাঁ না শধ 11 সাা-)। 717 --না। ধা-না -্সা -না। খনা -ধা। 

॥ ৮” - র ণ।1ত ব্য অ --। স্ত -। শা -শ-শ। কো শি নি থা নও 

পপ. (বৃহ্া) প-(বৃহা) 
| -ধা-প। -দ্গা -দ্ধা॥  সাঁন)ধা-। পান্ধা। গ! মা গা গা। গা রা রাগরা | -পা 71 

।_ -_- ---7-॥ স -স্তা-। প,নি। বা -- র ণ। ভ বস মু । -- _। 

গা গা গা রা। সাসা সা” শ-ন্]। সাধাসাসা। সারা 71 রা। রাগরা। গ-মা 4 -গা-। 

দ্র,তার ণএ। ম ন পা-। - -।| ব ন,বিতু। ত্রিলো- ক। শু ভ | দা _- _- -_* 1 

।-রা 4 -গা 11 রানা] । -রা 4] সা | গ! গা পা ধা। ধপা ্ সা। সাঁর্স সা 7। 
।_- -- -: -1 তা _1 ----- | ত্বিভূুব ন। চ রা। চ র প্রা __। 

(4 সারা র]। স৭1। সাঁর্সা 171 গী 7 রা সা। সা না। ধা নাশ ধপা। 
| - এ তু মি। হে -_-। প্র ভো-- --। ভ --জ্ত; ব। ৎস ল। দ য়া -_. ল। 

পা 7] পা পা। রা। সা-ধাধাধা। ধাধাধাধন্ষ। | 1 সাঁ-। নাধা। ধা-না-্প-না । 

। দী-- ন, ব। -ন্ধু। সে বকে। বিতর, তো।। - | মা-- র,প্র। সা-"-্ ০১) 

(বৃ-হা). 
টি । গ-ধা-পা -্ষগ। "হা ॥॥ 

দ[ - | -_- 7 7: 7-॥| 
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রশ পার শর পরত. __ 

বলুহাটা ্রান্মমমাজ |% 

ধর্মসাধনের সহায়-_বিবেক ও বৈরাগ্য | 

“আহা কে দিবে আনিয়ে তারে ? 

হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার? 

এঁহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুুথে, সে 

ধনে) 

হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার ?” 

আমি সেই হৃদয়ের প্রিয়তমকে কো- 

থায় ছাড়িয়। আসিয়াছি ; আর যে তা- 

হাকে দেখিতে পাইতেছি না। কে 
তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতে 

পারে? হে প্রিয়তম, তোমার নিকট 

এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আ- 

মাকে ছাঁড়িয়। দূরে রহিয়াছ? আকাশ, 
তুমি আমার প্রিয়তমকে কোথায় লুকা- 

ইয়। রাখিয়াছ, ফিরাইয়া দাও । চন্দ্র 

সুর্ধ্য, তোমরা! আমার তমোনাশক হুদয়ের 
চন্দ্রকে কোথায় লইয়। গিয়াছ, ফিরাইয়! 
দাও) তারকাগণ, তোমরাই বা সেই 
নয়নতারাঁকে কোথায় রাখিয়াছ, একবার 

দেখাইয়া! দাও । আমি তাহাকে কেবল 
একটীবার মাত্র দেখিতে চাই। জীবনের 

একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রেমময় পর- 
মেশ্বরকে হারাইয়। আমার এই ছার 
জীবন রাখিবার কি প্রয়োজন ? তাহাকে 

ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে চাই-ও না। যদি 

এই জীবন সেই প্রাণনাথের পবিত্র চরণে 

সমর্পণ করিতে ন। পারিলাম, তবে আৰ 

মার এই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জীবনে কি 
প্রয়োজন ? তাহাকে যদি এই জীবনে ন। 

দেখিতে পাইলাম, তবে আর এই জীবন 
রাখিতে চাই না__আমার ম্বত্যু হউক । 

এই মত্ত্যধামের যত কিছু হ্বখ, সক- 

লই জ্রানি, আমার সে স্থখে প্রয়োজন 

* গত বলুহাটা ৩৪ সাম্বংসারঞ্ক উৎসব উপলক্ষে 

্রদ্ধাম্পদ মুক্ত ক্ষিতীভ্ত্রনাথ ঠাকুর কুক বিবৃন্ত। 

নাই। এখানে স্থখ কোথায়? সকলেই 
স্থখের প্রত্যাশায় এই সংসার-মরুভূমির , 
মধ্যে অনবরত দিশাহার!1 লক্ষ্যশূন্য হইয় 

পরিভ্রমণ করিতেছে ; কিস্তু তাহাদিগকে 

জিজ্ঞান। কর, শুনিবে যে, তাহারা স্থাখের 

অন্বেষণে বাল্যকাল হুইতে ব্যস্ত এবং 

এখন তাহার! বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, ত- 
থাপি এখনও স্থখ খু'ঁজিয়। পায় নাই। 

এই মর্তধামের মধ্যে কি কেবল তভোগ- 

বিলাসেই স্থখ হয় ? তাহাই যদি হইষে, 
তবে প্রচুরপম্পর্ভিশালী লোকে ভোগ- 
বিলামে নিমগ্ন থাকিয়াও আত্মহত্যা ক- 
রিতে উদ্যত হয় কেন? জানি এই 

মরণশীল জগতের যে সকল বস্ত, তাহাতে 

দুখ নাই-স্থখ নাই। ম্খের উৎসের 

নিকটে, অম্বতের প্রশ্রবণের নিকটে ঘা- 

ইলে তবে স্্রখ পাইব__-তবে বিন্দুপরি- 
মিত অমুত পাইয়াও অমর হইতে সক্ষম 
হইব। «এঁহিকের স্থুখ যত জানি তায়, 
কাজ নাই সেনম্থখে সে ধনে ।» 

আমি এখন চাঁই কেবল সেই প্রিয়- 
তম পরমেশ্বরকে ; আত্মা অন্য কিছুতেই 
তৃপ্তি মানিতেছে না। আমি আমার 

অন্তরসখ! প্রাণনাথ পরমেশ্বরকে ছাড়িয়। 

থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি 

কোথায় কোন্ স্থানে তাহার শ্রেষ্ঠ 
আসন কোথায় যাইলে ভীহার সাক্ষাৎ 
পাঁইব ই আমার এই প্রশ্ের উত্তরে সমস্ত 
বিশ্বচরাচর স্বমন্দ্র গম্ভীর ধ্বনিতে প্রত্যু- 

ভর দিতেছে-__ 

“হিরণয়ে পরে কোষে বিরন্গং ব্রহ্ম নিষফধলং।” 

আত্মাই হার জ্যোতিশ্ময় শ্রেষ্ঠ আসন। 
চক্দ্র সুর্ধ্য বলিতেছে “আমাদিগের নি- 
কটে অতি অল্পই জানিতে পারিবে, তুমি | 
আপনার আত্মার অন্তরে তাহাকে দে- 

খিতে চেষ্টা কর, তবেই সফলকাম হ- 
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ইবে।”» অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র 
. গণ মেই দেবাধিদেবের মহৎ যশ ঘোষণ! 
করিয়াও বলিতেছে “আম[দিগের নিকট 

অতি অল্পই জানিতে পারিবে; তুমি 
আপনার আত্মার আপনে নিস্তব্ধ সমাসীন 

সেই পরমদেবকে দেখিতে ইচ্ছা কর, 
তবেই সফলকাম হইবে ।” আত্মাই তা- 

হার জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ আসন। 
কিন্তু সেই আত্মার আত্মাকে, আ- 

আাোতে সমাসীন দেখিবার জন্য ছুইটা 

উপায় আবশ্যক । সেই ছুইটী উপায় 

বৈরাগ্য ও বিবেক । এই দুইটী উপা- 

য়ের সাধন ন। করিলে আত্মজ্ঞান কিছু 

তেই উজ্জ্বল হইতে পারে না। এখন 

আমাদিগকে দেখতে হইবে যে, বৈ- 

রাগ্য ও বিবেক এই দছুইটী উপায়ই 

বা কি প্রকার এবং ইহাদিগের মাধনই 

বাকি উপায় অবলম্বন করিলে হইতে 
পারিবে। 

প্রথম বৈরাগ্য--বৈরাগ্য কি? বৈরা- 
গ্যের অর্থ রাগরাহিত্য অর্থাৎ আসক্তি- 

রাহিত্য । স্ত্রী পুত্র, বিষয়বিভব, কোন 
ক্ষণভঙ্কুর সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি, 

.তদ্গতচিত্ততা। না থাকাই বৈরাগ্য । এই 

বৈরাগ্য ছুই প্রকারে দেখা দিতে পারে 
(১) সংসারত্যাগ, (২) সংসারে স্থিতি । 

ইহাদ্দিগের মধ্যে অনাসক্ত হইয়া সংসারে 
স্থিতিই অধিকতর প্রার্থনীয়। হৃদয়ের 

মধ্যে যদি প্রকৃত বৈরাগ্য আসিয়। থাকে, 
তবে সংসারে থাকিলেও অনাসক্তি থা- 

কিতে পারে; আর যদি হৃদয়ে বৈরাগ্য 

না৷ আসিয়া থাকে, তবে সংসারেই থাকি 

আর অরণ্যেই থাকি, আমার পক্ষে উভয় 
স্থানই প্রলোভন-সঙ্কুল। উভয়ের মধ্যে 
গুহে থাকিয়। গাহস্থ্য প্রাতপালন করাই 
শ্রেয়স্কর। কারণ গুহস্থ হইয়৷ পরোপকার 
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প্রভৃতি কর্মযোৌগের অনুষ্ঠান করিতে 

করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা ইহারি জন্য হ্থম্পষ্টরূপে 
বলিয়! দিয়াছেন 

পপ লা” আপ 

“ন চ নন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।” 

কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়। 

যায় ন। 

“তন্মাদণক্ত* পততং কায, “খ্ব সবাচর। 

অসকঞ্ডে! হ্াচরণ কম্ম পরমাপ্রোতি পুকষঃ |» 

অতএব আসক্তি-রহিত হইয়া কর্তব্য কণ্মম 
সকলের অনুষ্ঠান কর; কারণ পুরুষ আ- 
সঞ্তি-রহিত হইয়। কন্ম করিলেই পরম 

পদ প্রাপ্ত হয়। 

এতক্ষণে বুঝিলাম যে বৈরাগ্য কি, 

নাহৃদয়ের অনামক্তভাব। এখন দেখা 

যাউক যে বিবেক কি প্রকার। আত্মার 

অন্তরে এমন একটী আলোক আছে, যাহা 

শত সহজ কুটিলত। ভেদ করিয়াও বিদ্যু- 
তের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ইহ সত্যের 

জ্যোতি । যাহার আত্মা পাপ হইতে 
নির্মস্ত, তাহার আত্মীতে এই সত্যের 

জ্যোতি সুর্যের ন্যায় চিরবিরাজিত। 
সকল বিষয়েরই ছুইটা দ্রিক আছে--এক 

ভাব, দ্বিতীয় অভাব। আত্মার ঈশ্বর- 

স্পৃহারও দুইটা দিক আছে। বৈরাগ্য 
ইহার অভাবের দিক এবং বিবেক ইহার 
ভাবের দিক। বৈরাগ্য আসিয়া বলিয়! 

দিল যে, সংসার অনিত্য; মৃত্যুর পরে 

সংসার আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না অত- 
এব সংসারে আসক্ত হওয়৷ মনুষ্যের উপ- 

যুক্ত নহে। আত্ম যখন বৈরাগ্যের এই 
বাক্যে সংসারের অনিত্যভাব উপলব্ি 
করিল, সংসার যখন আর আত্মার তৃপ্তি- 
স্থান হইতে পারিল না, তখন আত্মার 
এক মহা অভাব আনিয়া পড়িল । এত- 
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দ্রিন দংসারই তাহার একমাত্র অবলম্বন 
ছিল; কিন্তু এখন বৈরাগ্য আসিয়া এই 

অবলম্বন-রঙ্জু ছিন্ন করিয়। দেওয়াতে আ- 

সবার অত্যন্ত ব্যাকুলত! আসিয়া পড়িল ;-- 

মে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় 

লইবে, কাহার নিকটে যাইলে শীস্তিলাঁভ 
করিতে পারিবে, এই সকল চিন্তায় আত্মা 
আকুল হইয়া পড়িল। তখন বিবেক 
আঙিয়। তাহাকে সাহস প্রদান পুর্বরক ব- 

লিতে লাগিন যে, “এত আকুল হইবার 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; মনুষ্যের, সং- 

সারের মঙ্গলময়ী জনশীকে ছাঁড়িা, কে- 

বল সংসারে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না; 

মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর স্তরাং ইহা! 
নশ্বর ধূলিরাশিতে চিরকাল তৃপ্ত থাকিতে 
পারে না, তাহার তৃপ্তিস্থান সংসারের 

অতীত সেই আনন্দধাম “জর] নাহি, শোক 
নাহি, মরণ নাঁহি যে লোঁকে'। এখন 

হইতে আর সংসারে আসক্ত থাকিও না; 
সংসারে নির্লিপ্তভাঁবে অবস্থান করিয়। সেই 
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর পরমপুরুষের প্রেম- 

মুখ দেখিতে থাক--তোমার শোকতাপ 

হৃদয়-ভাঁর সমস্ত দূর হইয়া যাইবে |” বৈ- 
রাগ্য অভাব আনয়ন করে, বিবেক মত্যের 

বিমল জ্যোতি দ্বারা মেই অভাব পূর্ণ 
করিয়া দেয়। 

সেই বৈদিক কালে, যখন আর্ধ্য ওপ- 
নিবেশিকগণ নূতন নূতন স্থান অধিকার 

করিয়া, নূতন নৃতন জাতিদ্িগকে পরাজিত 

করিয়া ঘংমার-সর্ববস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, 
সেই সময়ে কতকগুলি উন্নতমনা খষির। 

সংমারে তৃপ্তিলাভ করিতে ন৷ পারিয়। 

অরণ্যে যাইয়। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচন! 
করিতে লাগিলেন এবং সাধারণের মধ্যে 

ংসারাসক্তি প্রবল দেখিয়া ও তাহাদিগের 

মধ্যে ত্রহ্ধজ্ঞান প্রবেশ করানো অসাধ্য- 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৩ কল্প, ১ ভাগ 

চে 
চে 

পপ পদ শে আবার পপ রস 
ক ৮ শস্য পপ ৯ সস 

স।ধন বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন 

যে, খাঁহারা সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন ক- . 

রিয়া,সমুদয় মানমর্ধ্যাদ| বিষয়বিভব প্রভৃতি 
নান! ভোগন্থখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া 

অরণ্যে বাস করিতে পারিবেন, তীাহা- 

দিগেরই ত্রহ্মজ্ঞানে অধিকার, উপনিষদে 

অধিকার ; তাহারা আদেশ করিলেন যে, 

“অরণ্যে তদধায়ী৩৮ উপনিষদে নিহিত 

ব্রন্মোপদেশ অরণ্যেই পড়িতে হইবেক। 

কিন্তু সেই বৈদিক কালের অনেক পরে, 
যখন জ্ঞানের অধিকতর চর্চ। হইল, যখন 
তত্বজ্ঞানী ত্রহ্ষবাঁদীগণ ঈশ্বরের সহিত 

সংসারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বুঝলেন, তখন 
তাহারা বলিলেন 

“ব্রগ্ষনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তন্বজ্ঞানপরায়ণঃ। 

যদ্যৎ্কন্ম প্রকুবর্বাত, তদ্ ব্রঙ্গণ সমর্পয়েৎ |”, 

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রন্মনিষ্ঠ ও তত্বজ্ঞান-পরা- 
য়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম করুন, তাহা 

পরত্রন্মেতে সমর্পণ করিবেন। ইহাই 
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম, তাই ত্রান্গধর্ণ্ম 
বলেন, “মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও 

্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়! সন্গ্যাসী হইবেক না। 

সেই সম্বন্ধ মঙ্গলম্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘ-. 

টিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ কর! কর্তব্য 

নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করি 

বেক। ভাহাতেই যোজিতচিত হইয়। 

সংসার-ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎ 
কালে তাহারই অনুগত হইয়া চলিবেক, 

বিপৎকালে তাহারই শরণাপন্ন হইবেক। 
শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে, কিন্ত 
আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে । 

কন্মের সময় তাহাতে থাকিয়াই কর্ম 

করিবে ; বিশ্রামের সময় তাহাতে থাকি- 
যাই বিশ্রাম করিবে । এইরূপ ক্রহ্গনিষ্ঠ 
হইয়। সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।” 
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, আাছে এই যে, এমন দিন আসিবে, যখন 
এই মর্ত্যধামবাসপী লোকেরা দগুভয়ে 

নহে, কিন্তু আপনাদিগের হৃদয়ের প্রী- 

তিতে ব্রন্ষের প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিয়া 

এখানেই ন্বর্গ আনয়ন করিবে । এই 
আশ! কিসের উপরে স্থাপিত? ইহ 
একটা হ্থদৃঢ় বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত। 
ব্রাহ্মধশ্ম স্পব্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন 

যে, পত্রহ্গজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই 
হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের স্বান্'তেই 
ব্রন্মের অনন্ত মঙ্গলঙাব অবিনশ্বর অক্ষরে 

লিখিত আছে । নিশ্বকাধ্যের আলোচন৷ 

দ্বারা তাহ! প্রজ্লিত করিলেই অনন্ত 
মঙ্গলম্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। ত্রহ্মবিৎ 

ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ, কি 
কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা 

নাই ।” এক কথায় এই, সকলেরই অন্তরে 

বৈরাগ্য ও বিবেকের মূল নিহিত আছে-_ 
তাহাতে জলসিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে 

বৃক্ষ করিয়! তুলিতে হইবে। ব্রাহ্গধর্্মরূপ 
জলনিঞ্চন কর ব্রাঙ্ম মাজের এক প্রধান 

কর্তব্য । 

ব্রাহ্মদমাজের ইহ! কর্তব্য বটে ; কিন্তু 
ব্রান্মমমাজ কি এই কর্তব্য সাধনে প্রাণ- : 
পণ চেষ্টা করিতেছেন ? ব্রাহ্মসমাঁজ যদি 

এই কর্তব্য সাধনে হৃদয়ের সমুদয় শক্তি 

অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার আজ 
কত না উন্নতি দেখিতাম। ব্রান্গনমাঁজের 

জন্য কন্ম করিতে ইচ্ছা! করিলে প্রথমেই 
নেতৃত্বপদের উচ্চাকাঙ্ক্ণাকে বিসর্জন দিয়া 

আমিতে হয়__নহিলে ক্রমে ক্রমে ধন্ম- 

সাধনের প্রথম উপায় বৈরাগ্য হইতে বনু- 
দুরে পড়িতে হইবে; এবং বৈরাগ্য ন! 
আসিলে প্রকৃত বিবেকের পরিবর্তে মায়া- 

বিবেক আসিয়া এই নেতৃত্বাকাজ্ষাকে 

রাজনৈতিক প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে তত 
অনিষ্কর না হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু ব্রাহ্মলমাঁজের, কেবল ব্রা্মনম1জের 

নহে, মকল ধন্দমসমাজেরই ইহা গুরুতর 
অনিষ্ট মাধন করে! সতোর দিকে আ- 

তর দৃষ্টিকে স্ুদ্যত করিয়া না রাখিলে 
নেতৃত্বের ছুষ্চ আশা সৃতি সাংসারিক 
ধূলিরাশি দেই দৃষ্টিকে মলিন করিয়। দিবে 
এবং পারমার্থি+ বিষয়ে অধিকদুন অগ্রসর 

হইতে দিবে না। ব্রন্ষের প্রতি হৃদয়ের 
প্রীতকে উন্নত করিব এবং বর্ষের 

প্রিয়ক্াধ্য বলিয়াই ধণ্নকার্ধয করিব । কর্ম 
ফলের প্রতি আমাদিগের উৎ্ক্গা যেন 

নাথাকে। আমর। ভাল কাঁজ ভাল বলি- 

যাই কবির, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের 
মম্পৎ হইবে, কি বিপদ্ হইবে, সেদিকে 
ঘেন আমাদের আদে৷ লক্ষ্য না থাকে__ 
কন্ম করিব আমর, ফল দিবেন ফলদাতা 

সেই মঞ্গলম্বরূপ পরমেশ্বর ) তিনি আমা- 
দের পিতা, তিনি আমদের মাতা-তিনি 

এমন ফল দিবেন, যাহা অনন্তকালের জন্য 

আমাদের মঙ্গলজনক হইবে; অতএব মাতৃ- 
ক্রোড়ে শিশুসন্তানের ন্যায় আমরা যেন 

সেই প্রেমময়ী জননীর প্রেম মুখ দেখিতে 
থাকি এবং নির্ভয়ে তাহার প্রিয়কাধ্য শুভ- 

কন্ম সম্পাদনে রত থাকি । ব্রহ্মপরায়ণ 

সাধু ব্যক্তিগণ ঈশ্বর এরীতিকাম হইয়। তাহার 

প্রিয়কাধ্য সকল নাধন করিতে থাকিলেই 

ব্রাক্মনমাজের উন্নতি এবং তাহা ন। করিয়। 

মাংমারিক ফলকামনায় হৃদয়কে পুর্ণ করি- 

লেই ত্রান্ধনমাজের অবনতি । 
হে পরমাত্মন্, তুমি যেমন আমাদিগের 

হৃদয়ের দেবতা,তেমনি তুমি ব্রান্মমমাজের ও 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; তুমি . আমাদিগের 
পাঁধাণ হুদয় বজ ছার! বিদীর্ণ করিয়। বিশুদ্ধ 
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প্রীতি ঢালিয়া কোমল কর। তুমিই এক | কি মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? ছিল, কিন্ত 
মাত্র সকলের নিয়স্তা,তূমি আমাঁদিগের সক- | ভাস্করাচার্য্যের পুর্বে কেহ সেই সত্যের . 

লেরই হৃদয়ে এমন ইচ্ছ। ও ক্ষমতা প্রকাশ | অনুসন্ধানে যাঁন নাই; ভাস্করাচার্ধ্য স-. 
করাইয়া দাও যে, আমরা! মকলেই যেন | তে।র অনুসন্ধানে পরিশ্রম করিলেন এবং 

ব্রাহ্মদমাজের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর | সেই পরিশ্রমের ফললা5 করিলেন। সেই- 
হইয়। ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতিসাধন | রূপ ত্রাহ্গধর্্দ সত্যধর্ম) ইহা পূর্বেও 
করিতে পারি; ব্রাহ্মঘমাজ হইতে তো- । ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে । পূর্ব্বে এক 
মাকে জানিতে পারিয়। যে দৈবঞ্চণ গ্রহণ | সময়ে ইহার প্রচার হইবার উপক্রম হই- 
করিয়াছি, আমাদিগের জীবনকে প্রকৃত | য়াছিল কিন্ত নানা কারণে তাহা! হইতে 

ব্রাহ্মজীবনে পরিণত করিয়৷ সেই খণের । পারিল না । বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর বিপ্লব 
অন্ততঃ বিন্দুমাত্রও যেন পরিশোধ করিতে ৰ হুইতে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন 

পারি; আমরা যেন কৃতজ্ঞতা! 'দহকারে ব্রহ্মবাদীগণ ব্রহ্গজ্ঞানকে নানাপ্রকার কা- 

ব্রা্মদমাজ কৃত প্রভূত উপকার ন্মরণ ল্লনিক আবরণে আচ্ছাদিত করিয়| সাধা- 

করিয়া তাহার পর্বতের তুল্য গুরুভার রণের মধ্যে প্রচার করিলেন। তাহার 
বহন করিতে যত্রবান হই। আমরা অত্তি ফল অতীব শোচনীয় হইল। সকলে 

দুর্বল; তুমি ছুর্বলের সহায়-_তুমি আ- ব্রক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিপূজাই 
মাদিগের এই শুভসংকল্পে বল প্রেরণ কর ৷ আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে নান৷ 

এবং আমাঁদিগের শরীর, মন ও আত্মায় | প্রকার কুসংস্কার সমুদয় ভারতের স্থুবিমল 

উপযুক্ত ক্ষমত। প্রদান কর। গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিল। ভার- 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং। তবর্ষ ছুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, 

লী এমন সময়ে মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায় 

ূ 

| 

বৌরালিরা জানি আবার ত্রহ্মজ্ঞানের পতাকা উড্ভীন করিয়! 

ৰ 

ৰ 

মুঙ্িপজাকে পরাস্ত করিলেন। পূর্বব- 
প্রাতঃকাল। কার ব্রহ্মজ্ঞান বর্তমানকালের উপযোগী 

ব্রাঙ্মধন্মের বিস্তার । হইয়৷ ব্রান্গধর্মম হইয়াছে । 

“সত্যমেব জয়তে” সত্যই জয়লাভ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ; ব্রাহ্গধর্ম সত্যধন্ম । 
করে ) “নানৃতং,, মিথ্য। জয়লাভ করিতে র অতএব মত্য কথা, সত্য ব্যবহার ব্রাঙ্গ- 

পারে না। সত্য, পারমার্থিক সত্য যাহা | ধর্টের জীবন। ধাঁহারা সত্যন্বরূপ ব্রদ্ধকে 
কিছু, তাহাই ত্রাহ্গধর্ম। অতএব ত্রান্ধ- লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তীহারা ক- 

ধর্ম জয়লাভ করিবেই করিবে । সত্য | দাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। 
যাহা, তাহ! চিরকালই থাকিবে-_তাহার | আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম 
বিনাশ নাই, চাই আমরা গ্রহণ করি আর | আর-_তাহ। ত্রান্গধর্দ হইল না । আমি 
চাই নাই করি। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার | মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম তা- 

করিলেন ভাকঙ্করাচার্ধা ; তবে ভাহার পুর্বেবে | হাই কিন্তু কাধ্যে করিলাম আর-_তাহাও | 

রা - | ব্রাঙ্মধন্ন হইল না। আমি যাহ। সত্য 
* শ্রদ্ধাম্পদ এরদুক্ত শিতীন্্রনাৎ ঠাকুর কত্তক রঃ 

1,€5। বলিয়া জানিব, তাহাই প্রচার করিব 
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এনং তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করিব, | কিছু থাকে না; এই মাত্র বলিতে পারি 
ইহাই ত্রাহ্গধর্টের আদেশ । আমি যদি | যে, তাহার! ব্রহ্ষচিস্তা করেন না বা ক- 
জানি ব্রন্ষোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ; দয়াময় পর- | রিতে চাহেন না। ব্রহ্গজ্ঞানের প্রথম 

মেশ্বর ব্যতীত আমার আর মুক্তি নাই,  প্রচারস্থান এই ভারতের অধিবাসীর পক্ষে 

ইহ যদি প্রকৃতই আমার হৃদয়ঙ্গম হয়, | ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা । সত্যধর্্ গ্রহণ 
তাহা হইলে অপরকে কি ব্রলৌপামনার | বিষয়ে এইরূপ ওদাসীন্য প্রকাশ করি- 

বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে পারি, না, আপ- | বার ফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে । 
নারই গৃহ্য সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে | এমনও শুনিয়াছি যে, যেখানে সাধারণ 

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কাল্পনিক দেবতাকে 1 লাকের প্রশণ্সাভাজন হইতে পারা যাঁ- 
পুজা করিতে পারি? আজকাল হিন্দু | ইবে, এমন স্থানে কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি 
কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বুঝি- ূ বলিলেন- হিন্ুবর্ম্নের মুণ্ডিপূজাই শ্রেষ্ঠ 

য়াছেন যে ব্রঙ্ষোপাসনাই একমাত্র মুক্তির ূ ধন ; আবার সেই তিনি, আপনার কতি- 
উপায়; কিন্তু আশ্চধ্য এই যে, তাহারা | পয় রুতবিদ্য বন্ধুবর্গের মধো, যেখানে 

বহুদিন হইতে প্রচলিত প্রথার বশবর্তী : নাস্তিকতা সমর্থন করিলে জ্ঞানবীরের 
হইয়] ব্রাহ্গধম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ- সম্মান পাওয়া যাইবে, মেইখানে বলি- 
য়েন। তাহারা এই আপত্তি উত্থাপন | লেন_ধর্মই যখন নাই, তখন হিন্দুধশ্ম্ন 
করেন যে, মূর্তিপুজা! দুর্বল অধিকারী- | কোথায়? আমাদিগের মধ্যে ধর্মের বন্ধন 

দিগের নিমিভ ; তীহাঁর1 দুর্বল অধিকারী | কিরূপ শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং 
অতএব তীহার। 'মুন্ভিপুজাই করিতে থাকি- | তাহার সঙ্গে আমরাও কিরূপ অবনতির 

বেন। তাহাদিগকে আমি এই বলিতে | আোতে ভাসিয়া। যাইবার উপক্রম করি- 

চাহি যে, যখন তাহারা এরূপ তর্ক ক- | তেছি, তাহ! এই দৃক্টীন্তে কেমন প্রকাঁশ 
রিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন ব্রহ্মকে | পাইতেছে। 

' অন্ততঃ কিঞিৎ পরিমাণেও জানিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কৃতবিদ্য সম্প্রদায় আজ- 

অবশ্য, ব্রহ্মকে কেহই সম্পূর্ণরূপে জা- | কাল প্রত্যক্ষভাবে মৃত্তিপূজা সমর্থন ক- 
নিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। রিতে না পারিয়া আধ্যাত্মিক পৌন্তলি- 

কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার অন্তরে | কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা 

তাহাকে জানিবার এক শক্তি দিয়াছেন, | বলেন যে, ব্রহ্ম সর্বময় অতএব মূত্তিপূজ। 

তাহা দ্বারাই আমরা তীাহীকে জানিতে | করিলেও ব্রহ্মপূজাই হয়। ইহা কদাপি 
পারি; এবং সেই শক্তি যতই পবিত্রতা, | যুক্তিসঙ্গত নহে । ব্রহ্গকে সর্বময় বিশ্বাস 

আত্মচিন্তা গরভৃতি দ্বার পরিপুক্ট করিব, | করিলে ভাহার! বিশেষ বিশেষ মুক্তির পুজা 

ততই তাহাকে আত্মাতে অধিকতর অনু- | করেন কেন? বিশেষ মুভ্ভিতে ঈশ্বরের 
ভব করিতে সমর্থ হইব। এই সকল ূ আবির্ভীব অধিকতর হইতে পাঁরে না, 

জানিয়াও যদি তাহারা নিতান্তই আপনা- | কারণ তাহ। হইলে অনন্ত পরমেশ্বর সীমা- 

দিগকে ছুর্বল অধিকারী অতএব মুদ্তি- | বদ্ধ হইয়া পড়েন। ব্রহ্গ সর্ববময় অর্থে 
পুজীরই উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন, এই ঘে, ব্রন্ষের সভ্ভাকে আশ্রয় করিয়াই 
তাহা হইলে আমাদের বলিবার অধিক ; সকলের সন্তা। 



২৩০ 
যাই হোৌঁক, বাহার! যুক্তির দ্বারা ্ 

ভ্রমপূর্ণ মত ঈড়াইতে পারে না দেখিয়া 
একস্থানে এক কথা, অপর স্থানে আর 

এক কথা বলেন, তীহাঁদিগের কথাকে 

হিন্দুধন্ম বলিব, না, যে ধর্ম পূর্বতন খাষি- 

দিগের অমূল্য রত্ব ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থিরতর 

রাখিতে পারিয়াছে, তাহাই প্রকৃত হিন্দব- 

ধর্ম? এই ত্রাঙ্গধন্ম, যাহা প্রকৃত হিন্দু- 

ধর্ম, যাহা হিন্দুধর্মের সার, তাহাকে 

লোকে এখনও চিনিতে পারে নাই। 

আমর! তাহাতে নিরাঁশ হই নাই; ত্রহ্মকে 

সর্বন্বপ্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিতে 

পারে, এমন লোকের সংখ্য। অল্প হইলেও 
আমাদের আশ] নির্বাপিত হয় নাই এবং 

হইবে না। আমরা সকলের অন্তর্ধ্যামী 
সেই পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক- 
রিয়। থাকিতে পারি যে, ক্রমে তাহার 

ইচ্ছাতে সমস্ত জগতে ব্রহ্গনামের অগ্নি 
প্রস্বলিত হইয়৷ কুসংস্কার প্রভৃতি সমুদয় 
আবর্জনা একেবারে ভত্মীভূত করিয়া 
দিবে। 

এই ব্রহ্মনামের অগ্নি সমস্ত জগতে 
প্রভ্বলিত হইবার কি আর অধিক বিলম্ব 
আছে? না। এই অগ্নি প্রত্বলিত হই- 

বাঁর পূর্ব লক্ষণ সকল আমরা এখন চতু- 
দিকেই দেখিতে পাইতেছি । সকল স্থান 

হইতেই ধুম নির্গত হইতেছে । ভাবিতে 
কি এক অপূর্ব ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় 

যে, কখন্ সেই বিছ্যুৎপুরুষের কৃপাকটাক্ষ 

আমাদের অন্তরে নিপতিত হইবে, আর 
সহস1 চারিদিক হইতে অগ্নি প্রত্বলিত 

হইয়া উঠিবার সংবাদ পাইব। 

ইংলগ্ডে শ্রীযুক্ত চার্লস বয়সী আপনার 
সমুদয় অর্থ সমুদয় শক্তি এই ত্রাঙ্গধর্ম 

প্রচারে নিয়োগ করিতেছেন; সম্প্রতি 

কুমারী শ্রীমতী ম্যানিং ব্রাহ্গধর্মের ব্রত 

তত্তববোধিনী পত্রিকা 
শ্,টর. সর আঞস্্  _. 

২১-৯১-০০০4 

াররারন্তস্্্স্্স্্্ স্পিন পেপে পাস পো াপ্পপপ  প্প শ্ীসস 

১৩ কল্প, ১ ভাগ 

গ্রহণ করিয়াছেন । আমর! যেমন হিন্দু- 

শাস্ত্র হইতে এবং জাতীয় ভাবে ব্রাহ্গধর্মম 

প্রচার করিতেছি, সেইরূপ শ্রীযুক্ত বয়মী- 
প্রমুখ ইংরাজেরাও বাইবেল হইতে এবং 
তাহাদের জাতীয়ভাবে 17০95 অথব৷ ব্রান্গ- 

ধন্ম প্রচার করিতেছেন। কয়েক মাস 

গত হইল, ডাক্তার স্পিনার 0) 97089) 
জাপান হইতে ব্রাহ্মনমাঁজের বিষয় জানিতে 
কলিকাতায় আসিয়।ছিলেন। তিনি বলেন 

যে জাপানে এখন একেশ্বরবাদের প্রবল 

আোত চলিয়াছে এবং চীনদেশেও কংফু- 
শীয় ধর্মের পুনরুথান (৮০%1%%] 01 0001901- 

&190)) বলিয়। একেশ্বরবাঁদ প্রচার হইতে 

আরম্ত হইয়াছে । ডাক্তার স্পিনার স্বয়ং 
জর্্মীণি দেশীয় এবং উদার খ্ঠীয় 0/,0% 
01502) সম্প্রদায়ভূক্ত। এই উদার 

ৃষ্টিয়ানগণ যিশু খু্টকে কেবল ধর্মগুরু 
(75118104 0০৮০০) বলিয়। স্বীকার করেন 

এবং জন্মানি দেশে এই সম্প্রদায় ক্রমি- 

কই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । এই মুহূর্তে 

সেখানে কুড়ি হাজার লোকে যিশু- 

খুউকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়! 

স্বীকার করেন না তাহাকে সতধশ্মের ' 

প্রবর্তক বলিয়। স্বীকার করেন। ইহা কি. 
আমাদিগের পক্ষে কম আশাপ্রদ ! আবার 

কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় আমে- 

রিকাঁ_সই স্বদূর আমেরিকাতেও ব্রহ্ধ- 

জ্ঞানের প্রভাব ব্যাপ্ত হইতেছে । গত ২৭ 

শে সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন রায়ের 
স্মরণার্থে যে সভ1 হইয়াছিল, গেই সভায় 

আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় শ্রীযুক্ত মোহিনী- 

মোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, 
তিণি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন, 
(8০১০০) নগরে তাহার অবস্থান কালে 

(1119150)) অথব। একেশ্বরবাদের প্রভাব 

আশ্চধ্য অনুভব করিয়াছিলেন ; সেখানে 



সহি বোয়ালিয়া ব্রাহ্মমমাঁজ ১৩৬ 
সু ১ শি স্প্ীসলিআিউজের 

অধিকাংশ ঢোকেই ব্রন্ষোপানক এনং | অনেক কথ বল| হয় বলিয়|, যোগ দেন 
এখনও কোন ভারতবর্ধীয় সেখানে গিয়। নাঁ। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন 

রামমোহন রায়ের স্বদেশীয় বলিলে বিশেষ | গে এই সকল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে 

সম্মান লাভ করে। না; কোন প্রকার দোষ ব! কুসংস্কারের 

যেমন বিদেশে ব্রহ্গজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবার ; বিরুদ্ধে বলিতে ক্ষান্ত থাকিলে ব্রাহ্মসমা- 
এই সকল সূত্রপাত দেখিলাম, সেইরূপ ৃ জের উন্নতি হইবে না; উন্নতি হইবে 
আমাদের এদেশেও দৃষ্টিপাত করিলে | কিসে ?-_ 

তাহার সুত্রপাত দেখিতে পাঁইব। হড়া, "6 0৮০0 01) 09 190.9 07 [১0701517106 00 07৫ 

আন্দুল প্রভৃতি নানা গ্রামের অধিবালীগণ 1! "১৫ ০ ছিঠাগান, 81070 110. 17010170700 
আপনাদিগেরই যত্ত্রে ব্রান্মধর্দ প্রচার 17 নয স10 ৮0 ৩ ৭8 100০, 0৩৩৭৭ 

করিতে উদ্যুক্ত হইয়া আমাদিগের শ্রদ্ধা- 2128 

ভাজন হইতেছেন। আজ যে স্মাজে 1 09766 01 096 ঠা), 5৪ ৬৩90150180৭ ৪০৪ 
দাড়াইয়। বলিতেছি, এই ব্রা্গলমাজও 17 501. 10003271) 90020070 ৪ 00 ০01] 

এবিষয়ে কত না] সহায়তা করিতেছে | [05 ৮) 17101, ৪ ০০০ 17000 6০ ০৮৮৮০ স)1৩ 

আমাদের এই সমাজ দরিদ্র নহে; ইহা! ০5০০4515691 9৪৮ 8০14৯ 
লোক সংখ্যায় দরিদ্র হইতে পারে, অর্থ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চিরকাল অবি- 
বিষয়েও দরিদ্র হইতে পারে কিন্তু তথাপি । শ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে, তবে 

ইহ] দরিদ্র নহে__ইহা! সেই পরমধন পর- | সকলে সত্যগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে। 

মেশ্বরকে লাভ করিয়া ধনী__ইহার আর | আমাঁদিগের জীবনে ত্রাহ্গধন্মকে দেখাইতে 

অন্য ধনের আবশ্যক কি ? তিনিই সমুদায় | হইবে, তবে সকলে ইহার জীবন্ত প্রভাব 

অভাব পূর্ণ করিবেন। আর সেই আদি- ; দেখিয়! ইহাকে গ্রহণ করিবে। এই কঠোর 

কাল হইতে ব্রন্ষঙ্জানের বিরোধী পক্ষের | সংগ্রাম করিবার বল পাইব উপাসনা এবং 

' সংখ্যাই অধিক চলিয়া আসিতেছে, কারণ | ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব 

অধিকাংশ লোকেই ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সং- ] হইতে । আমাদিগের কর্তব্য কর্ম সম্মুখে 
সারে একান্ত আদক্ত হইয়া! পড়ে। তাই পড়িয়া; আমর! কর্ম করিয়া যাইব। 

বলিয়া, আমি পুনরায় বলিতেছি যে ধীহীরা | ইহার ফল আমরা দেখিতে পাই বানা 
ঈশ্বরের কৃপা অবগত হইয়াছেন, তীহা- পাঁই,তাহার জন্য উৎ্কগিত হইলে চলিবে 

দিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ | না; ঈশ্বর ঘখন উপযুক্ত বোধ করিবেন, 

নাই। তখনই আমাদিগের আত্মাতে আবির্ভূত 

সম্প্রতি ইংললতীয় ব্রাহ্মদমজের সাম্বং ! হইবেন। আমরা যেন আমাঁদিগের কর্তব্য 

সরিক বক্তত! হইয়া পিয়াছে। সেখানেও | কর্মে অবহেলা না করি। 
দেখি একইরূপ অবস্থা_অনেকে ইহাতে হে পরমাত্মন্! তুমি কাহাকে কোন্ 

গোপনে যোগ দেন; অনেক খৃষ্তীয় প্রচা- | পথ দিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও, 
রক কর্ন হারাইবার ভয়ে ইচ্ছাসত্বেও | তাহা! আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না । 

ইহাতে যোগ দিতে পারেন না। আবার | তুমি এই সমাজস্থ হ্ুহঘর্গের হৃদয়ে যে 

অনেকে, সময়ে সময়ে বাইবেলের বিরুদ্ধে ॥ ব্রাহ্গধর্ম্নের বীজ রোপণ করিয়াছ, এখন 

পপ পপ 
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তাহাতে (তোমার করুণাবারি বর্ষণ করিয়। | আশ। অনেক পরিমাণে সফল হইতেছিল ; 

তাহা বৃক্ষে পরিণত কর। এমন আশী- 

বরবাদ বর্ণ কর যেন এই সমাজ একদিন 
শতসহজআ্ লোকের আশ্রয়স্থল হুইয়। 

দাঁড়ায়; সকলেই যেন ইহার স্থশীতল 
ছায়াতে বিগতপাঁপ, বিগততাপ হুইয়। 

ংলারের হিতসাধনে প্ররৃ হয়। 

ও একযেবাদ্বিতীয়ং। 

সায়ংকাল। 

ব্রহ্গোপামনা প্রচাবই ব্রাঙ্মদিগের কর্তব্য । * 

পল্লীগ্রামের অন্তরে এই ব্রান্ষনমজ 
স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে যেকি 

আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। 

ব্রাহ্মধন্মের পবিত্র ভাব সকল পল্লীগ্রামের 

মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়। হৃদয়ে 

আনন্দ ধারণ হয় না। নর নারীগণ সক- 

লেই যখন মেই একমেবাদ্বিতীয়ং পর- 
ব্রন্মের জয়ঘোঁষণ। করিবে, মেদ্িন কি 

আনন্দের দিন হইবে । হিমালয়ের শেষ- 
প্রান্ত হইতে কুমারিক1 অন্তরীপ পর্য্যন্ত, 
সিক্ধুনদ হইতে ত্রহ্মপুত্র পর্ধ্যস্ত__সমস্ত 
ভারতবর্ষ যখন ব্রন্ষের জয়গানে প্রতি- 

ধ্বনিত হইতে থাকিবে, যখন বিশকোটি 

ইতে ব্রহ্মমহিমা গান সকল শ্রদ্ধা-প্রীতি- 
গদগদন্ঘরে উশ্খিত হইয়া! তাঁহার পবিত্র 
মিংহাসনের নিকট যাইতে থাকিবে, সে 
দিনের কথা স্মরণ করিলে শরীরে কি 

রোমাঞ্চ হয় না, আত্ময় কি অপূর্ব বল 

আইসে না? 

উপনিষদের কালে আমাদের এই 
পপ অর পার (পপর শষ সস সপ পে 

সপ স্পট | পি? শি 

* শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত ্ি তীন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তুক 
[ববৃত। 

, করিলেন। 

' শাখাআোতের মুখবন্ধ করিয়। ব্রহ্মজ্ঞানের 

। আতকে পুনরায় একমুখী করিতে চেষ্টা 

ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপ্রসারিত হৃদয় হ- | 

তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আ্োত প্রবা- 

হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । কিন্তু 
খের বিষয়, মে আশা সফল হইল না। 

যেমন একমুখী গভীর কআ্রোতস্বতীকে বি- 

ভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিয়া দিলে সেই 
আ্রোতম্বতাীর শআ্োত আর সেরূপ তীব্র 

থাকে না এবং সেই ভিন্নমার্গপ্রন্থিত 
নদীশাখ[গুলিও সেরূপ গভীর হয় না, 

পঙ্কিল হইয়। উঠে, সেইরূপ উপনিষদের 

পরবন্ভা দেশহিতৈধী লোকের। পবিত্র 

্রহ্মজ্ঞানের গভীর আ্রোতকে মুর্তিপূজ। 

প্রভৃতি নান! বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত ক- 

রিতে নান কারণে বাধ্য হুইয়াছিলেন । 

যদিও এইরূপ উপায় তখনকার প্রবল 

নাস্তিকতাকে কতক পরিমাণে বাধা দিতে 

সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে ক্রমে 
ব্রহ্মজ্ঞনের আোত শুক্ষ হইয়া যাইতে 

লাগিল এবং মমন্ত ভারতবর্ষ মরুভূমি হই- 
বার উপক্রম হইল । ' 

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণ! তিনি 

ঠিক উপহুক্ত সময়ে ভারতবর্ধকে উদ্ধার 
মহাত্স। রাজ! রামমোহন রায় . 

করিলেন; ঈশ্বর তাহার এই শুভকার্য্ের 

সহায় হইলেন_-তিনি ত্রাহ্গসমাজ স্থা- 

পন করিতে কৃতকার্ধ্য হইলেন। তাহার 
মন্তকের উপর দিয়া কত যে বিস্বিপত্তির 

ঝটিকা চলিয়। গিরাছে, তাহা! কে গণন। 
করিবে? তিনি এই সমস্ত বিদ্ব বিপদ অতি- 

ক্রম করিয়াও বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ত্রক্গ- 

জ্ঞানের এক তুমুন আন্দোলন উপস্থিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তী- 
হার ম্বভ্যুর পর কয়েক বতসর ব্রাঙ্গমমাজে 
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তখন মকলেই ভাবিয়ান্িল যে এইবারেই 

বুঝি ত্রাঙ্গনঘাজ গেন। কিন্তু একবার 

যপ্ন ব্রান্ষনমাজ ব্রহ্মনামের জায়পতাক। 

ভারতের মুক্ত গগনে উডনীন করিতে 

সক্ষম হইয়াছে, তখন আর ইহ! ম্বতামু:খ 
যাইতে পারে না---ইছ। অস্বতের নাম 

লইয়া অমন হইল] পড়িঘাছে। ত্রাঙ্গসমা- 

জের সেই ঘোর ছুরবস্থার সময় পুজাপাদ 

পিতামহদেব মেহ বিজয়পন্াণ উডঢান 

করিয়। ত্রহ্মনামের জরঘোমণ! করিবার 

জন্য সমুদয় ভাঁরতবর্ধক্ষে অ!হ্বান ক'রলেন 

এবং চারিদিক হইতে সেই আহ্বানের 

প্রভুযুন্ভর€ তাত লাগিল । আবার 

তাহার অবলন গ্রহণ করিবার পর হইতে 

ব্রাহ্মসমাগ্ের খবআোত একটু মন্দীভূত 
হইয়। পড়িয়াছে । তাহা বলিয়া আমা- 
দের নিরাঁশার কোনই কারণ নাই। 
আমরা যখন দ্ুইনার দুইবার ব্রাহ্ষসমা- 

জের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের হস্ত গুসা- 

রিত দেখিতে পাইলাম তখন তৃতীয় 
বারই বা কেন তিনি ত্রাহ্মদমাজকে উদ্ধার 

না করিবেন? এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়াই 

'আমাদিগের পাপ। আমরাও বদি আ- 

বার যথার্থ প্রাণের সহিত, হৃদয়ের মহিত 

ব্রান্মদমাজের উন্নতির জন্য দৃট়মংকল্প 
হইয়! কাধ্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
আমরাও ত্রাহ্মনমাজের উপর ঈশ্বরের 

স্রবিমল প্রণাদ প্রত্যক্ষ অনুভব করিব। 

আজই যদি আমর! উৎসাহ পুর্ববক ব্রাহ্ষ- 
ধর্ম প্রচ/রে মনোযোগী হই, এই মুসুর্তেই 
ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে এক মহান্ বল 

প্রদান করিবেন; সেই মহান্ বলের 

প্রভাবে আমর সকল দেশকে একত্রিত 

করিব, সকল জাতিকে একত্রিত করিব 

এবং তখন মর্ত্যলোকবানা আমাদিগের 

বোয়ালিয়া ব্রা্ষনমাঞ 

উন্নতির শ্রেত কতকট! বন্ধ হইয়াছিল । 

২৩৩ 

দ্বারা মেই দেবদেব পরব্রন্মের এরূপ জয়- 
ঘোষণ। হইতে দেখিয়া দেবলোক হইতে 

দেবতারা আনন্দিত ঠহইনেন এবং আমা- 

দিগের প্রতি মজত্র আশীর্বাদ বর্ষণ করি- 

০বন। 

এখন আনা দিগের প্রশ্ন এই যে, ত্রাঙ্গ- 
দিগের কর্তব্য কি? ব্রাঙ্গদিগের কর্তবা 

কি--এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলি 

যে, মনকলঅব্ণার শুভ শর্ধ্যঈ ব্রহ্মপরায়ণ 

সাধু বাক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য । কি্ত 

আমার পিবেচশায় ভাহাদিগের প্রথম এবং 

প্রধান বর্তন্য মুক্তিপুজা, মনুষ্যপুজ। প্র- 

ভূতি নাশ। পরিমিত বস্তু বা মনুষ্য ব। 

দেবদেবীর পুজার পরিবর্তে সেই দেবা- 

ধিদেব অনন্তদেবের পুজ! প্রতিষ্ঠিত করা । 
' অনেক ত্রাঙ্মের মতে এ কার্য পুর্ব্বেই 

নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহারা বলেন 

' যে ত্রাহ্গধন্নকে এড়াইয়া অনেকে যাইতে 
। পারে কিন্তু কেহই তাহাকে অন্যায়, অ- 

রহ সস ীীশী ০৮ শপ আস জে 

যুক্তি-পুর্ণ বলিতে সাহসী হুইবেক না। 
বাস্তবিক-ই কি, এক কথায় যাহাকে ব্রহ্গ- 

প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে, তাহা হইয়। 

গিয়াছে? মে দিকে কি আমাদের 

কোন প্রকার কাধ্য করিবার নাই? না, 

তাহ। নহে । পূজ্যপাদ পিতামহ দেব কোন 

প্রতিনিধি সভায় বলিয়াছিলেন যে, তী- 

হার সময়ে যে ত্রাহ্গধর্ম্নের অভ্যুদয় হই- 
য়াছিল, তাহাব পরে স্থুল পৌন্তলিকতার 

পরিবর্তে সুক্ম পৌভ্তলিকত1 অথবা! আ- 
ধাাত্সিক পৌতলিকতা উপস্থিত হইবে। 
এখন আমর প্রায়ই ব্রক্ষমজ্ঞানের 

বিপক্ষে দণ্ডারমান দেখি এই আধ্যা- 
তিক পৌতভ্লিকতাকে। ইহাকে আ- 

মর মায়া-ব্রহ্মজ্ঞান বলিলেও বলিতে 

পারি। 

যাই হোৌক্, মূর্তিপুজা রক্ষা সম্বন্ধে প্র- 
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ধানতঃ কয়েকটা যুক্তি ও তাহার উত্তর 
প্রদর্শিত হইতে পারে । (১) ব্রহ্ম বাক্য- 
মনের অগোচর, হ্ৃতরাং তাহার উপাসনা 

অসম্ভব এবং এই কারণে বূপগুণবিশিষ্ট 

কোন বস্তুকে জগতের কর্তী বলিয়া উ- 

পাঁসনা কর! কর্তব্য । ইহার উত্তরে এই 

বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন বাক্তি 
বাল্যকালে পিতৃহীন হয়, 0 যেমন সম্ম- 

থস্থ যে কোন বস্তকে পিত। বলিয়। গ্রহণ 

করে না৷ কিন্তু পিতার উদ্দেশে কন্ম করি- 

বার কালে এই বলিয়! কন্ম করে ঘে, 
“যিনি আমার জন্মদাতা), তাহার উদ্দেশে 

কর্ম করিতেছি”, সেইরূপ ঈশ্বর বাক্য- 
মনের অগোচর হইলেও আমর] তাহাকে 
জগতের ব্্রষ্টা পাতা বলিয়। উপলব্ধি ক- 

রিতে পারি এবং তাহার উপাসনাও 

করিতে পারি। 

(২) পিতৃপিতামহুগণ যে মতানুমারে 

কার্ধ্য করিয়া এতকাল কাটাইয়াছেন, 
তাহ। ত্যাগ করা আঁমাদিগের পক্ষে কি 

শোত। পায়? ভাল হউক, মন্দ হউক, 

কেবল পূর্ব পুরুষেরা এক প্রথা পালন 

করিয়া গিয়াছেশ বলিয়া নির্ব্বিচারে 

স্বীকার করা মনুম্য-ধন্মের বহির্ভূতি। 
আমর। মদন বিচার করিবার জন্য পর- 

মেশ্বরের প্রসাদাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সকল লাভ 

করিয়। পশুদ্িগের অপেক্ষা উন্নত পদে 
উঠিয়াছি_ মনুষ্য নামের গৌরব লাভ 

করিয়াছি । আমর] গেই বুদ্ধিবৃত্তির এত- 

টুকুও পরিচালনা না করিয়া নিতান্ত নি- 
শ্চেষ্ট অলনভাবে পশুদিগের ন্যায় জীবন 

যাপন করিব? আর ইহাও তো আমা- 
দিগের মধ্যে দেখা যায় যে, কেহ শাঞ্ত 

ছিলেন, বৈষ্ণব হইলেন, কেহ বৈষ্ণব 
ছিলেন, শাক্ত হইলেন; কেহ মুর্তিপূজার 
পক্ষপাতী ছিলেন, পরমহংস হইয়। ব্রহ্ম 

জ্ভানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে 

আমর] দেখিতেছি যে বিচার পূর্বক যাহা 

ভাল বলিয়| বিবেচনা হইবে, তাহ। গ্রহণ 

করায় কোন দোষ নাই-- প্রত্যুত তাহা- 
তেই আমাদিগের মনুষ্যত্ব । “যুক্তিহীন- 
বিচারেণ ধর্্মহানিঃ প্রজায়তে” অযৌক্তিক 
বিচারের দ্বার! ধন্মহানি হয়। 

(৩) অনেকে বলেন যে, সংসারীর 
পক্ষে ব্রহ্গজ্ঞান হইতে পারে না, কাঁরণ 

মংসারার অন্তরে স্থ ও কু-য়ের ভেদজ্ঞান 
থাকে-__-পক্ক চন্দনে অভেদজ্ঞান হয় না। 
এই তর্ক অতি অসম্ভব ও অযৌক্তিক। 
এই ভেদজ্ঞান না থাকিবে কেন? ঈশ্বর 

আমাদিগের অন্তরে এই প্রকার পার্থক্য- 

জ্ঞান দিয়াছেন। পূর্বতন খষিদিগের কথা 

ভাবিয়া দেখ, তাহার! ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও 
জলকে জলের কার্যেই ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন, অগ্নিকে অগ্নির কাধ্যেই ব্যবহার 
করিয়াছিলেন; জলকে অগ্নি বলিয়! অ- 

থবা আগ্রকে জল বলিয়। ব্যবহার করেন 

নাই। আর এক কথ। এই যে, যদি 

কোন কল্সিত দেবতাকে জগতের কর্তা 

বলিয়া পুজ। করিলে পক্ক-চন্দনে সমজ্ঞান 

হয় না, তবে ব্রহ্গকে জগতের কর্তারূপে 

পুজ] কঞ্সিলেই বা কেন এরূপ ঘোর অনি- 

বকর অভেদজ্ঞ।ন হইবে? ব্রহ্ষজ্ঞানীর 

সমদৃষ্টি এইরূপ নহে । তবে তাহা কি, 
না, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি ; অর্থাৎ যে প্রকার 
আচরণে আমার কষ্ট হয়, অন্যের প্রতি 

সে প্রকার আচরণ মা করা ইত্যাদ্দি। 

নিজের দুঃখে যেমন আমার হৃদয়ে কষ্ট 

হয়, সেইরূপ অন্যের ছুঃখ দেখিলেও 
আমার হৃদয় ব্যথিত হইবে; নিজের স্থুখে 
যেমন আমার হৃদয়ে আনন্দ হয়, সেইরূপ 
অপরের স্থখেও আমার হৃদয় আনন্দ অনু- 
ভব করিবে-_কারণ আমর। সকলেই নেই 
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এক পিতার সন্তান, আমর! নকলেই দেই গকে নিতান্তই অনধিকারী বিবেচনা ক- 
এক স্রেহময়ী জননীর করুণার দ্বারা লালিত । রিয়৷ পূর্ববাপর-প্রচলিত পৌত্তলিক অনু- 

_পালিত। ব্রহ্ম পরায়ণ সাধুদিগের ইহাই ! ষ্ঠানে নিমগ্ন থাকিবেন, তাহাদিগকে আর 

সমদৃষ্টি । আমরা কি বলিব? তী'হারা আপনারাই 
(8) শাস্ত্রে সাকার উপাসনার কথ | স্থির করিয়াছেন যে, তাহার! উন্নতির পথ 

আছে, অতএব সাঁকার উপাসন' কর্তব্য । | দেখিতে পাঁইলেও তে পথ অবলম্বন করি- 

ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, | বেন না। ভীহারা যে সকল শাস্ত্র মানিয়। 
ফাহারা এই যুক্তি দেখান, ত্রাহারা একটু | এইরূপ কথা৷ বলেন. মেই সকল শাস্ত্র কি 
অনুধাবন পূর্বক দেখিলেই জানিতে পা- ূ বলিতেছেন দেখুন-- 

রিবেন যে শাস্ত্রকারগণ দুর্বল অধিকারীর | “বাংন্তাং দেবহাস্ুপান্ডে অগ্যোহদা বন্তোহমন্্ীতি 
হ্ববিধার নিমিত্ত ত্রন্ষমের রূপ কল্পনা করি- | ন স বেদ যথা পুরে স দেব?নাং।” 

য়াছেন মাত্র-_ 

“চিথারস্যাদ্বতীয়ন্ত নিষলশ্তাশ বীরিণঃ | যে পরমা ত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপা- 

শ্রুতি । 

উপাসকানাং কার্ধ/।খ ব্রহ্মণো রূপকল্পন] ॥৮ সনা করে এবং বলে যে এই দেবতা! 

অন্য ও আমি অন্য, উপান্য উপাসক হই, 

মে অজ্ঞান ও দেবতাদিগের পশুরূপে গণ্য 

হয়। ফাঁহার! মুর্িপুজার পক্ষপাতী, ত্াহা- 
দিগকে জিচ্ঞানা করিতে ইজ্ছ। করি যে, 

তাহার সেই ঘকল প্রতিমুক্তিকে সাক্ষাৎ 

ঈশ্বর বলেন অথবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি 

বলিয়। তাহাদিগের পূজা করেন। তাহার! 

প্রতিমূর্তিগুলিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে 
পারিবেন না, কারণ মে সকল তাহাদিগের 

কর্তৃক প্রস্তত হয়, স্থৃতরাং ভীাহাদিগেরই 

সম্পূর্ণ আয়ত্তাধান। আর বাস্তবিকও 

তাহারা ইহা বলেন না। যদি তাহার! 

প্রতিমূর্তিকে ঈশ্বরের প্রতিমুত্ডি মাত্র ব- 

লেন--তাহাঁও হইতে পারে না; কারণ 

অপরিমিত ও অতীক্ক্রিয় পরমেশ্বরের প্র- 

তিমূর্তি কদাপি পরিমিত ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য 

হইতে পারে না। 
যখন তাহার! দেখেন যে, তাহাদিগের 

এই সকল উত্তর যুক্তির আলোকে খণ্ড- 
বিখণ্ড হইয়। গেল, তখন তাহারা আধ্যা- 
ঝআ্িক পৌত্বলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

তাহারা বলেন যে, যেহেতু -মুর্তিগুলি 

মুত্তিগুলি ব্রন্মের রূপ কল্পনা মাত্র, এইরূপ 
যুক্তি দেখাইয়া বর্তমান কালে কৃতবিদ্য 
সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ 

এই বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিক পৌন্তলিকতা 

আনয়ন করিয়াছেন। তাহার! হয়তে। অনন্ত 

আকাশের সৌন্দর্য্য সেই অনন্ত পুরুষের 
সৌন্দধ্য উপলব্ধি কিতেছেন; তাহার! 
হয়তো অকুল সাগরের মহান্ সৌন্দর্য্যের 

/মধ্যে সৌন্দর্য্যের কারণকে বুঝিতেছেন ; 
 ঠহার! হয়তো! সন্ধ্যাকালে অকুল প্রান্তর- 

& মধ্যবাহিনী আোতম্বতীর উপকূলে বগিয়। 
. গভীর প্রশান্তির মধ্যে সেই অনন্ত শান্ত 

পুরুষের শান্ত মহিমা অনুভব করিতেছেন; 

কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! কর] যায় 

যে, তাহারা এখনও কেন পৌত্তলিক অনু- 

ধান করিতেছেন, কেন তাহার! ব্রন্ষের 
পরিবর্তে তাহারই এক কল্পিত প্রতিমুর্তিকে 
গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া! রাখি- 

' ঘাছেন, তখনই তাহার! নির্ব্বিচারে উত্তর 
- দিবেন যে, তাহার এখনও ব্রহ্গজ্বানের 

অধিকারী হন নাই। যাহার ব্রহ্গজ্ঞান 

ধারণ করিতে সক্ষম হুইয়াও আপনাদি- 
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ত্রহ্মের রূপকল্লনামাত্র এবং যেহেতু ব্রহ্ম 

সর্বময়--তিনি নকলেতেই আছেন, এই 
হেতু ঘুর্ভিপুজা৷ করিলেই ত্রন্মপূজা সিদ্ধ 

হয়। তাহার1 যদি ব্রহ্গকে সর্বময় বলিয়া 

জ্ঞান করেন, তনে বিশেষ বিশেষ মূর্তি 

পূজা করিবাঁর প্রয়োজন হইত না এবং 
যদি বলেন যে সেই বিশেষ বিশেষ মুর্তিতে 

মন্ত্রবলের দ্বারা ঈশ্বরের অধিকতর আবি- 

ভাব হয়, তবে তাহার উত্তর এই যে, 
ঈশ্বর যিনি, তিন ন্যুনাধিক্য ও ভ্ীৰ্ দ্ধ 
দ্বারা পরিমিত হইতে পারেন না। 

এতক্ষণে দেখাইলাম যে যুক্তি ছারা 
মুর্তভিপূজ! স্মর্থন করা যাইতে পারে না 

এবং আমাদিগের শাস্মুকারগণ মুর্তিপূগার 

ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাবাদ করিয়। ব্রদ্ষোপাস- 

নারই শ্রেষ্ঠতা ও কর্তব্যত! প্রতিপাদন 

করিয়াছেন । কিন্তু এখন আমাদিগের 

মধ্যে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে 
এই ব্রন্মোপামনীই কি কেবলমাত্র প্রচার 

করিব এবং তাহাই যদি করি, তবে কি 

প্রকার উপায়ে তাহা করিতে চেক্টা ক- 

রিব? ইহার উত্তরে আমি নিঃসংশয়ে 

বলিব যে প্রথমে ত্র্ষোপাসনাই প্রচার 

করিয়া প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক অনু- 

ানে দেব দেবীর প্রতিঘূর্তির পরিবর্তে 
ব্রহ্ষকে, যিনি সকলের অন্তধ্যাী, সেই 
ব্রহ্ধকে প্রতিষ্ঠিত কর ; তাহারই চরণে 

সকল কর্ন সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর এবং 

শিক্ষা দাও। আমাদিগের ব্রহ্গকে কেন্দ্র 

করিয়া মকল কশ্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত । 

প্রন্মপরায়ণ সাধু ব্যক্ভিমাত্রের ই কেন্দ্র ব্রহ্ম 
এবং সমুদ্দয় সংসার পরিধ। কেক্দ্রচ্যুত 

হইয়। কাধ্য করা আমাদিগের কদাপি 
কর্তব্য নহে। আমরা কেন্দ্রচ্যত হইয়] 
কাধ্য কারলে কোন কাধ্যেরই ভিত্তি 

স্বদ্ট করিতে পারব না-কোন কার্ধযই 

তন্তববোধিনী পত্রিক! 

সপ সপ 

সপ আল পা পপ পাপ পপ স্পা শপ শে শপ পা শসা সপ পা পপ শী 

পপ, সপ পপ পল পা লস লস সস পে শি 

শর, স্পা শশা 

১০ কর, ) শ'গ 

স্থায়ী হইতে পারিবে ন1; সকল কার্ষেই 
ঘোর বিশৃঙ্ঘলতা আপিয়া উপস্থিত £ইবে। 

আমরা সমাসংস্কার করিতে যাই, 
রাজনীতিসংস্কার করিতে যাই অর্থাৎ আ- 

মর। সমাজকে রাঙ্গনীতিকে নিতান্ত সংল্ী- 

ভাবের পরিবর্তে একটু মুক্ত ভাঁব দিতে 
যাই; কিন্তু যখন অমর! মুক্ত স্বভাব 

ব্রহ্ষকে আদর্শ করতেছি ন', সত্যস্বরূপকে 

হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে অগ্রসর হই ন1 তখন 

কিগের বলে, কিমের উপর নির্ভর করিয়। 

সংস্কার করিতে গ্রস্ত হইব? সমাজকে 

মুক্ত করিব__-কতট। মুক্ত করিব? আমার 

শিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবে আমি কোথ! 

হইতে মুক্তভাবের আদর্শ (19 ) পাই? 
আমি সমাজকে মুক্ত করিব-__মিথা 

হইতে); লইয়া যাইব কোথায় মু 

মত্যের দ্িকে। কিন্তু এই সত্যের আদর্শ 

কোথায় পাই? আমরা দেখি যে আমা- 

দিগের আত্মা! সীমাবদ্ধ হইয়াও অদীমের 
দিকে ছুটিয়া যায়; নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য 
দেখিয়! তাহাদিগের আদি কারণ এক 

মহান্ সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়_-উথ- 
নই আত্মপ্রতায়ের দ্বারা বুঝিতে পারি যে. 
এই সীমাবিশিষ্ট জগতের পশ্চাতে এন 
অনন্ত সত্যস্বরূপ মহান্ পুরুষ আছেন। 

আমরা যে কোন সংস্কার করিতে যাই'না 
কেন, তাহ! এই সত্যন্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ মৃত্ত' 
স্বভাব পূর্ণপুরুষকে ই আদর্শ করিয়া করিতে 
হইবে | ইহারি জন্য বলিতেছি যে অঠে; 
ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা পাও, 
তবে মকল প্রকার উন্নতি, মকল প্রকার 
সংস্কীর সহজমাধ্য হইয়! উঠিবে। ইহ, 

না হইলে উন্নততর ভিভ্িই ঈাড়াই৫ 
পারিবে না। অতএব আইল, আমব 
বদ্ধপপিকর হইয়া! আজ হইতেই ব্রন্মোপা, 

সনা প্রচার করিতে দত্ববান হই। আমন] 



চৈত্র ১৮১৩ 

গত 

আমরা যদি আমাদের মাক্সীর মঙ্গলকামনা 

করি, তবে আমর! যেন কোন প্রকার 

ভয়ে ভীত না হইয়। ব্রহ্গনামের জয়ঘো- 

ষণ।! করিয়া কায়মনোবাকো পকলের 

হৃদয়ে ব্রহ্মনীম অস্কিত করিয়। দরবার চেষ্টা 

করি। সেই মুক্ত পুরুষের স্বাধীনভাব 
যদ্দি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়। যায়, তবে আ- 

মরা অচিরাৎ সকল বিষয়েই স্বাধীনতা 

লাভ করিতে সক্ষম হইব । 
কিন্তু এইবারে আর একটা প্রশ্বের 

বিষয় বিবেচন। করিয়! দেখা যাউক। ণুল 

প্রশ্নটী এই যে, কি উপায়ে ব্রহ্গো- 
পান! প্রচার করিতে চেষ্টা করিব ? এবি- 
যয়েকি আর সন্দেহ আছে যে জাতীয় 

গাবের উপযোগারূপেই প্রচার কর 

সর্বেবোন্তম উপায় আমি ঘদি কতকগুলি 

নুনলমানের নিকট ত্রন্মজ্ঞান প্রচার করিতে 

গিয়া কোরাণের পণিবর্তে হিন্দুশাস্ত্র হইতে 
দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহা ভাল, অথবা আমি 

যদি কোরাণ হইতে দৃদ্টান্ত দিই, তাহ 
ভাল? আমি যদিও উভয় পক্ষেই একই 

ব্রন্মজ্ঞানের বিষয় বলিতেছি কিন্তু যদি 

বাস্তব্ক সেই মুসলমানের অন্তরে ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান প্রবেশ করাইবার আমার ইচ্ছ। থাকে, | 

তাহা হইলে শেষোক্ত উপায়ই যে প্রশস্ত | 

উপায়, মে বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই । 

সেইরূপ খণ্তীয়দগের মধ্যে বাইবেল 
প্রভৃতি তাহাদিগের উপযুক্ত উপায়ের | 
দ্বারা ং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক । 

আমর! হিন্দু, হিন্দু পরিবারে বেষ্টিত, হিন্দু 

আচার ব্যবহারে লালিত পালিত; তখন 

গ্রাতীয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে 

গলে হিন্দুর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
কর! কর্তব্য । আমর! পূর্বতন খধিদিগের 
জ্ঞানভাগার মন্ুমংহিত। প্রভৃতি শান্ত 

বোয়ালিয়। ব্রাহ্মনমাজ 

যদি আমাদের স্বদেশের মঙ্গলকামনা করি, 

পপ 

. পপ ররর পি 

পপ পপ স্পস্ 

ররর পপ সপ ৮ সপ সস পপ পাপা 

২৩৭ 
সকলকে অবমাননা পুর্দিক কর্মনাশা নদীর 
জলে নিক্ষেপ না করিহ], তাহার মধ্য 

হইতে সার সত্য গ্রহণে সচেষ্ট হইব এবং 
সেই সত্য মকল দেশীয় শাস্থ্ের মধ্য দিয়, 

দেশীয় ভাবের মধ্য দির। প্রচার করিলে 

সর্বনাধারণে আগ্রহের মহিত ধারণ 

করিবে । দেখ, শঙ্করাচাধ্য তাহার মতকে 

সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে প্রচার করিয়া! কতদূর 
কৃতকাখ, হইলেন । 'এদেশের শাস্ত্রে যখন 
উন্নত মত সকল প্রচাৰ করিতেছে, তখন 

সে সকল শাস্ত্রকে একবারে ত্যাগ করি 

বার প্রয়োজন কি? অল্পে অল্পে তাহার 

স্কার কার্যে প্রবৃভভ হও । আমর। 

“সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ ব্রহ্ম” প্রভৃতি অতি 

মহান্ সত্যবাঁক্য সকল কত পুর্ব হইতে 
পাইয়াছি, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। 
এ সকল আমরা বিজাতীয় ধন্ম অনুকরণ 

করিয়। প্রাপ্ত হই নাই। তবে কেন 
আবার আমাদের পবিত্র ধম্মকে বিজাতীয় 
ভাবে পঙ্কিল করিয়া তুলিব। ধর্মের মধ্যে 
বিজাতীয় ভাব বিজ।তায় আচার ব্যবহার 

বলপুর্ববক প্রবেশ করাইলে ধন্মব বিকৃত- 
ভাব ধারণ করে। কিন্তু তাই বলিয়! 

বিজাতীয়ের গুণ মোটেই গ্রহণ করিব 

না, তাহা নহে; তাহাঁও গ্রহণ করিব 

দেশায় ছাঁচে ফেলিয়। | 

এই ভারতের আবালবৃদ্ধ 

তীয় পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাতে বিকৃত 

ফল উত্পাদন করিবেই । আমাদের খাঁটি 

দেশীয় পরিচ্ছদ (ধুতিচাদর) কম্মক্ষেত্রের 
অনুপযোগী বলিয়া কি বিজীতীয় পরিচ্ছদ 
সর্ববাঙ্গীণ অনুকরণ করিতে হইবে ? তাহ! 

কদাপি নহে । উহাদের পরিচ্ছদের উপ- 

যোগিতাটুকু আমাদের দেশীয় পরিচদের 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লও; দেশীয় ছাচে 
গড়াইয়। তোল। 

যদি আমাদের 

নরনারী বিজা- 



২৩৮ 
শপ 

বৃঝিলাম মে ব্রন্মোপাঁপন। প্রচারই ব্রান্ধ- 
দিগের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য এবং 
তাহ। আমাদিগকে দেশীয় ভাবের মধা 
দিয়াই করিতে হইবে । আইস, আমর! 
আজ হইতেই পুর্ববতন মুনি খমিদিগের 
বহু সহতআ্র বৎসরের কঠোর তপদ্যালন্ধ 
ব্রহ্মজ্ঞানকে অবহেল। ন1 করিয়া, প্রত্যুত 
তাঁহ। হৃদয়ে যত্বপর্ববক রক্ষা! করিয়। ব্রাহ্ষ- 

ধন্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করি । এই ত্রাঙ্গ- 
ধম্ম প্রচারের জন্য আমাদিগকে সংসার 
পারত্যাগ করিতে হইবে না, কম্মকাজ 
পারত্যাগ করিতে হইবে না-কেবণ 
ব্রদ্ষেতে লক্ষা স্থির করিয়া সকল শুভকর্ম্ম 
করিতে হইনে। এই সংসারের মধ্যে 
থাকিয়াও উপদেশের দ্বারা, সৎ্কন্ম অনু- 
ষ্টাঁনের দ্বারা এবং আপনার আপনার 
জীবনের দ্বার! ব্রাহ্মধশ্মের জীবন্ত প্রভাব 
দেখাইয়। ইহার প্রচাঁর কার্ধোর মহায়ত। 
করিব। আমর যেদিন হইতে ত্রাঙ্গন।ম 

তত্ববোধিনী পত্রিক। 

এখন আঁমারের প্রশ্নের উত্তরে এই | তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েশ্বর 

শা পপ 

গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে এই 
গুরুতর ভার আমাদের প্রতোকের ক্ন্ধে 

অপিত হুইয়াত্ছ। আমরা ঘেন কেবল- 
মাত্র ্চারকদিগের অপেক্ষায় বসিয়া ন| 

থাকি; ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়। কর্তব্য 
কন্মের যথাবুক্ত অনুষ্ঠান করিলেই অণ- 
রাৎ তীহাহই প্রমাদে উন্নতিৰ পথে অগ্র- 
সর হইতে সক্ষম হইব। এই উন্নতির 

দাম! নাই--এই দ্রার্ঘপথের অন্ত নাই । 

১৩ কল, ১ ভাগ 

আমর! জানি যে, তোমার নিকটে প্রার্থনা 
করিলে আমর! নিরাশ হইব না। তাই 
হে দেবদেব পরমেশ্বর, আমর সকলে 
যোড়হস্তে তোমার নিকটে প্রার্থনা করি- 
তেছি যে তুমি আমাদগের এই ভারত- 
ভূমি হইতে অধর্ম্বের ভাব বিদুরিত করিয়! 
দাও এবং আমাদের শরীর, মন ও আত্মায় 
এ প্রকার বলপ্রদান কর যাহাতে তোমার 
কথা দ্বারা সকলের ধন্মভাব আকর্ষণ 
করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি । আমাদিগের 
ধ্মভাব বদ্ধিত হউক, এই আশীর্বাদ 
প্রদান কর। ইহ ভিন্ন আমাদের অন্য 
কোন প্রার্থনা নাই। 

ও একমেবাদ্িতীয়ং | 

০১১ 

হরিসেনামণ্ডলী কর্তৃক শ্রীমৎ প্রধান 

আার্য্ের প্রতি প্রদন্ত অভিনন্দন 

পত্রের প্রত্যুত্তর । 

হে প্রিয়দর্শন বসম্তকুমার-প্রমুখ হরিসেনামগ্ডলি, 

ঘে প্রকার সঞ্দর বাক্যে আমার হৃদয়ে সন্তোষ 

প্রদান করলে, তাহাতে আ।ম অতীব আনন্দ লাভ 

কারলাম। কিন্ত মামার এই ধাক্ শ্রথণ কর যে, 

আম রাজাও নহি, খধষিও নহি; আম সেই ৮ 

ধীপামান করুণাময় প্রহর একটি পদধাবনত ক্ষ 

শস্্ 

আজ্ঞাকারী ভূতা। আমি যখন সংসারের অকুল, 

সাগরের ভয়ানক তরঙ্গের মধ্যে ভাসিতেছিলাম, 

৬খন [তানহ্ সেখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া, 

আমার ছর্ধল হস্ত ধারণ করিয়া এতদূর পধ্যস্ত 
আনিয়। রাথরাছেন। আমি সেই প্রেমময়ের মেহ- 

হস্ত আগ কখনই ছাড়িবনা। তিনি আমাকে সেই 

তন্লানক দাগর হইতে উদ্ধার না করিপে আমি এত 

দিনে মহ! বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। ধনা জগদীশ্বর, 

ধন্য তোমার করুণা! তুমি অজম্ন কপাবারি নিয়ত 

আমার মন্তকে বর্ষণ করিতেছ। তোমার ঘে একটি 
দেবখাণী" আমার হৃদয়ে .পাছিয়াছে, তাহাই আমার, 

এহ সুথছুঃখময় সংসারে জীবন। তুমি আমাকে অনন্ত- - 

কাল তোমার সহচর অনুচর করিয়। রাখিবে, তোমার 

এই আশ্বাস বাক্যের কখনই অন্যথ। হইবে না। 

হে পরমাত্মন্! তোমারি কৃপায় আমর! 
তোমাকে লানিয়াছি এবং দেখ, এই বন্ধু- 
বর্গে মিলিত হইয়। তোমার মহিম। ঘোষণা 
করিতে আমাদের অন্তরে কি আনন্দ 
আত প্রবাহিত হইতেছে । আমাদের 
্রাহ্মধর্ম প্রচারের ইচ্ছাতে তুমি বলপ্রেরণ 
কর-_ইহ1 যেন আজি এই একদিনের জন্য 
স্থায়ী না হয়। তোমার নিকটে যখন 
এই পথ লইয়। যাইবে, তখন কেন আমর 
এই আনন্দের পথে না যাইয়। নিরানন্দ 
সাগরে ভাসমান হুই ? তুমি আমাদের এই 
ভারতবর্ষের চিরন্ক দেবতা, তুমি আমা- 
দের এই ব্রাঙ্মলমীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
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£ 

পা, সস 

টিভি ন 

আমার রক্ত এখন নিম্তেজ হইয়াছেপনীর 

এখন দুর্বল ভইয়াছে--তাহ। একবারেই পপরা-. 

ধীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার আ! প্রপ- 

পশম শান্ত মঙ্গল স্বরূপ পনুমাম্মাতেমভিত 

তইয়! রাইয়াছে। তিনিই আমার পরম গল্লিতনিই 
আমার পবম সম্পত, তিনিই আমার পণৰধলাক। 

তিনিই আমার পরম আনন্দ। 

ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ সাপন করুন তাাব 

শরণাপন্ন হইয়া তোমবর।] কশলে সংসার-যাবনির্বাহ 

কর। জদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রস্ষ,টিত কর্দিদিনান্থে 

নিশাস্তে ভাহান পুজা কর। ঠাহার নিকটে ক্ষণ শুভ 

বুদ্ধি ও ধন্মবল প্রার্পনা কর--তিনি ম্তরস্মুদা তং) 

তাহাকে ভর ক, তবে আব লোকের থাকিবে 

না। তিন স্নেহের আকর, প্রেমের সাগতাহাকে 

প্রীতি কর, তাহ] হইলে সবলের 1 হইবে। 

বিপদে পাড়য়া, রোগে শোকে কাতর আ তাহার 

নিকটে ক্রন্দন কর, টিনি তোমাদগকেঞদ হইতে 

রক্ষা করিবেন। তোমা্দিগের অশ্রঞ্জল জ্জনা করি- 

পাপে পতিত হইলে সেই ভতপাবনের 

নিকট সন্তপ্রচিন্তে ক্ষম! প্রার্থনা! কএমন কর্ম | 

আব কবিব না, এই কথা মনেন সা বল-_তাহা ৃ 

হইলে তিনি তোমারিগকে ক্ষমা বেন_পাপ 

হইতে মুন্ত করিবেন। ষখন সবর হিল্লোলে 
বিচবণ কবিবে, তখন তাহাকে ভটনা। সেই ূ 

সময়ে ঠোমাদের হৃদয়ের কৃতভ্তত। উর সিংহাসনের 

প্রতিউখিত হটক। তাহা হইলে আর ক্ষমনার 

প্রতি মার অ[ভমান থাকিবে না। প্প্রন্ন শিষ্যগণ, 

তোমাদের প্রতি আমার এই উপ্ণ, তোমাদের 

প্রতি আমার এই আশাব্বাদ । 

ও একমেবাদ্বি তায় 

১*ই ফান্তন, ৬২ ব্রান্গসম্বৎ, ১৩ শক। 

সু / 

স্পপিপা পাশা পা 

বেন। 

পম্মোর্তর, 

(ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞতা ও মনুর স্বাধীনতা) 
| 

পুজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ [ 

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাঠাকুর 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাক মহোদয়ের 

শীঞ্রীণ সরোজেষু। 
মহাত্মন্_- | 

বহুদিন যাবৎ ধর্মমসন্ব় একটা তর্ক 
মনে উপস্থিত হইয়া ক্র্ই যেন অদৃষ্ট । 

রড প্রশ্নোত্তর ২৩৯ 
শশা আপ ররর সপ সস 

বাদিত্বে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে । 
ত্রয়োদশ কল্প প্রথম ভাগ “তত্বরেধিনী” 
পরত্রকার “ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা ও মানবা- 

সার স্বাধীনত। এই প্রবন্ধটিতে আমার 
তর্কের মীমাংল! প্রাপ্ত হওয়ার আশায় বড় 
পিপান্থ হইয়! প্রবন্ধটি পড়িতে লাগলাম 
কিন্ত তাহাতে কিন্ব। আপনার মন্তব্যতেও 
কিছুই না পাইয়। হতাশ হইলাম । সদয় 
হুইয়। আগামী বারের তন্ববোধিনাতে 

বিধদ উত্তর দানে আমার ভ্রমান্ধকারটা 
বিদ্ুরিত কারলে প্রত্টেপকৃত, 'ীত ও. 
চিরকুতজ্ঞত1 পাশে আবদ্ধ হইব। 

ঘাহা কিছু হইরছে হইতেছে ব! 
হইবে সকলই ঈশ্বর জানেন; যে কোন সৃষ্ট 
পদার্থ সন্বন্ধে যাহা হইয়াছে, হইতেছে 
বা হইবে, তাহা ঈশ্বরের 'অবিদ্রিত নহে। 
যাহ! তাহার জান! তাচ্ছেয়ে কম বা বেশী 

কিছু হয় নাই, হইতেছে ন।বা হইবে 
না| মানব যাহ। করে ব করিবে তাহ। 
অবশ্যই ঈশ্বরের অবিদিত নহে । মান- 
বের কাধ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের যতদুর জানা 
তাচ্চেয়ে মে অণুমাত্রও কম বা! তেশী 
করিতে পারে না, অতএব স্পঞ্উই প্রতীতি 
হইতেছে যে মাশব বাহ করে (ভাল মন্দ 

বাহাই হউক) তাহা সে না করিয়াই পারে 
না। পাপ, পুণ।, ভাল, মন্দ, ছুই প্রকার 

কাধ্যের ছুইটী বিশেষ নাম মানব দিয়াছে। 
যে যতটুক পাপ ব!পুণ্য করিতে বাধ্য 
তাঙ্ণাই সে করে (অর্থাৎ না করিয়। পারে 
না) পাপই হউক বা পুণ্যই হউক,তাহাতে 
কিছুই আসে যায় না-_-নকলই ঈশ্বর দত্ত; 
মঙ্গলময় ঈশ্বরবিহিত পাপ পুণ্য উভয়ই 
মঙ্গল অনক। অমুক ধাশ্মিক বা অমুক 
পাপী এর অর্থ এই-- ইহার! ঈশ্বরের জ্ঞান 
ও ইচ্ছ! দ্বার বাধ্য হইয়া বিশেষ বিশেষ 
কাধ্য করে বলিয়া মানব বিশেষ ছুইটী 
ভিঙ্ন ভিন্ন নাম দিয়াছে। 

১৫ কার্তিক 

১২৯৮ বাঙ্গাল]। 

রঃ 
একথ! সত্য যে, ঈশ্বর পাপী পুর 

সকলকেই মঙ্গলের পথে চালইতেছেন 

শ্রীচরণান্থগত-_ 
শ্ীপ্রলন্নকুমার গুপ্ত। 

মৌলবী বাঝাণ দক্ষিণ শ্রীহট্ট। 



২৪6৩ 

-'একথা খুবই সত্য; 
তাহা নহে; প্রশ্ব এই ষে, ঈশ্বর ক্কিরূপে 
মনুষ্যকে ধর্মপথে চালাইতেছেন? যেন্ধপে 
তিনি পৃথিবীকে চাল।ইতেছেন--সেইরূপে 
কি তিনি মনুষ্যকে উত্তরোত্তর ধন্মপথে 

চালাইতেছেন ? পৃথিবীকে তিনি ভৌতিক 
বল ছারা চালাইতেছেন ; কিন্তু ভৌতিক 

বল দ্বারা কাহাকেও কি কখনে ধন্মপথে 

পরিচালন কর] সম্ভবে? বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি 

' প্রস্তুতি কি কাহাকেও জোর করিয়া গিলা- 
ইয়। দেওয়া যায়__ন1 অসৎ ব্যক্তিকে কারা- 
রুদ্ধ করিয়া মৎলোক করিয়। তোল। যায় ? 
পিতা যেমন চায় যে পুত্র ইচ্ছ। করিয়।ভাঁল 
পথ অবলম্বন করুক ; ঈশ্বর তেমনি চা'ন 
যে মনুষ্য ইচ্ছা! করিয়! ভাল পথে চলুক ) 
এই জন্য মনুষ্যের জ্ঞান ইচ্ছা এবং প্রেম 
এই মকল আধ্যাত্মিক শক্তি যাহাতে অল্লে 
অল্পে প্রস্ফ,টিত হয়, তাহার তিন নানা 
রূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন 
বক্তব্য এই যে আপন ইচ্ছায় ধন্মপথে 
চলা”র নামই স্বাধীনতা । তুমি যদি জোর 
করিয়া একজনকে ধাম্মিক করিয়। তুলিতে 
যাও তবে তাহার নাম ভৌতিক বন্ধ- 
প্রয়োগ ; আর, তুমি যদি একজনকে সাধু 
দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা লওয়াইয়1 ধর্মা- 
পথে প্রবৃত্ত কর, তবে তাহার নাম আধ্যা- 

তিক শক্তি গুয়োগ; ভৌতিক শক্তি স্বাধী- 
নতার হস্তারক , কিন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি 
স্বাধানতার পরিপোষক | ঈশ্বর আধ্যা- 
ঝ্মিক শক্তি দ্বারা তাহার ধন্মরাজায চালা- 
ইতেছেন; তাই পাপী ব্যক্তি কোন ন৷ 
কোন সময়ে ইচ্ছ! পুর্র্বক পাপপথ পরি- 
ত্যাগ করিয়। পুণ্য-পথ অবলম্বন করিবে, 
ইহা! ঈশ্বর জানিতেছেন; পাপী ব্যক্তি 
ভৌতিক বল দ্বার বাধ্য হহয়। নৃহে, 
কিন্তু ইচ্ছা! পূর্বক পাপ পথ পরিত্যাগ 
করিবে--এইখানেই স্বাধীনতা । এখন, 
প্বাধীনতা কাহাকে বলে, সে বিষয়ে 
অনেক রূপ মতভেদ হইতে পারে। 

কেহ বলিতে পারেন যে, কোনে কিছু 
দ্বারা পরিচালিত ন। হওয়ার নামই স্বাধী- 

- হ যে রা 

ক্ষিন্ত প্রশ্ন এখানে 
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কেন গা, যেব্যক্তি কোনো" 

মনুষ্য জ্ঞ!ন 

তি অন্তর্নিহিত মহদ্ভাব দ্বারা 
লে বিষয়-শুঙ্খল হইতে যেরূপ 

পক্ষে ধীনত। | যিনি এইরূপ ভাবে 
কাধ্য পন তিনিই স্বাধীনতার প্রকৃত 
অর্থ হৃদ করেন। টার গিনি 

এরূপ স্বাধীনতা কেবল মন্নু- 

রাভূষণ, আর ধোনে জীবের 
নে এই একটি কথা উ- 

চিতে পান্জযে, পাপী ব্যক্ত তবে এই 
প্রবোধ দি'কৃ--আমি এখন 

রণ করি, পরিণামে ঈশ্বর 
আছেন। ||প যদি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ 
ধর্ম হইত টা হইলেই এ কথার অর্থ 
থাকিত ; পাপ একট রোগ বি- 

শেষ; কো] মনুষ্যই ঈশ্বরের নিয়মের 
বিপরীতে 1 রোগকে অধিক কাল আ- 
লিঙ্গন করি সুস্থ থাকিতে পারে না; 
ইহকালেই ক আর পরকালেই হউক্__, 
এক ন এক |য়ে তাহাকে বিকৃতির পথ 
পরিত্যাগ কা প্রকৃতির পথে আমিতেই 
হইবে ইচ্ছপুর্বক আসতে হুইবে। 
কখন্ কে কীণালীতে প্রকৃতির পথে 
ফিরিয়া আগ স্বাধীন ইচ্ছার সহিত 
তাহার ইচ্ছায়যোগ দিবে, তাহা তিনি 
আদ্যোপান্ত +মতই জানিতেছেন; আর 
তাহার সেইরাজানাই আমাদের স্বার্ধী- 
নঙার মূল কাধ অতএব ঈশ্বরের আধ্যা- 
ত্মিক শক্তি এবসর্ববজ্ঞত। মন্ুযে/র স্বার্ধী- 
নতার বিরোধী ওয়া দুরে থাকুক তা! 
মনুষ্যের স্বাধটার পরিপোষক | নে- 
হেতু ঈশ্বর বৃধ্যাত্সিক শক্তি দ্বারাই 
আধ্যাত্মিক জগঠালাইতেছেন, ভৌতিক 
শক্তি দ্বার নহে 

সং। 








